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- Ensinamentos da Estrela REPULSÃO -

Primeira mensagem de HILDEGARDA DE BINGEN no site Autres Dimensions
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~ A TENSÃO PARA A LUZ ~

Do meu Espírito ao seu Espírito, do seu Espírito ao meu Espírito, Irmãos e Irmãs em Espírito e na humanidade, eu
sou HILDEGARDA. 

Eu venho a vocês, no Espírito da Verdade, para falar do caminho do meu Espírito que será o caminho do seu
Espírito.

Permitam-me voltar sobre a minha experiência e a minha vida na densidade Dimensional na qual vocês estão hoje. 

Muito jovem, eu vivi a Luz do Espírito.

Eu escapei, como alguns de vocês estão fazendo hoje, desta densidade. 

Eu me reencontrei, muito jovem, aliás, nos mundos que me foram, frequentemente, impossíveis de descrever com as
palavras. 

Eu vivi, sozinha, o que ninguém podia me explicar, que nenhuma história humana ou nenhuma experiência humana
havia registrado. 

O que eu vivi naquela época não podia de forma alguma ser explicado, nem mesmo ser relatado de outro modo que
no interior do que, naquela época, pareceu-me o mais próprio para estar, em um mínimo em adequação, no ideal, do

que eu tinha vivido. 

Do exterior, o lugar onde eu fui, onde eu vivi, isso foi chamado de arrebatamento, de êxtase, de ausência, ou mesmo
de epilepsia, por alguns médicos, ou de possessão. 

O que eram essas palavras em relação ao que a minha Consciência estava imersa? 

Naturalmente, o reflexo foi esta quantidade de conhecimentos musicais, da natureza, dos mundos invisíveis, ao que
eu passei toda a minha vida me dedicando.

Eu não estou aqui para falar disso, porque isso é acessível. 

Eu vim, mais, para testemunhar, pela minha Presença, pela própria Vibração da minha Presença e, sobretudo, para
tentar formatar com vocês, o processo, além das palavras, que eu vivi então.
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***  

Em um momento específico da minha vida, em que mais nada parecia possível, eu decidi me abandonar, de algum
modo morrer e, para isso, eu mergulhei em mim mesma, não em um fluxo de pensamentos, nem em qualquer tristeza,

mas foi então ‘um mergulho em mim mesma’ - eu não encontrei melhor expressão - como se eu encolhesse.

Eu acompanhei esse encolhimento porque esperava que, no final desse encolhimento, eu iria desaparecer desse
mundo. 

Eu parecia concentrar a minha Consciência em um ponto.

Eu queria me fundir nesse ponto para que esse ponto desaparecesse, ou seja, para que eu não tivesse mais
existência a fim de sair, até mesmo, desse mundo. 

Nesse processo de encolhimento, não havia qualquer angústia, simplesmente a certeza de desaparecer, na
totalidade, a certeza de não mais existir. 

Esse ponto, eu havia primeiro imaginado atrás dos meus olhos, mas o ponto permanecia sempre. 

Então, ao final de um tempo que eu não posso determinar, eu decidi desaparecer por outro ponto, já que aquele não
queria desaparecer. 

Então, eu decidi que seria no meio do meu peito que talvez eu pudesse desaparecer. 

Eu observei, primeiramente, que esse ponto pulsava e que a minha Consciência pulsava conforme o modo pelo qual
eu respirava; então, eu decidi também não mais respirar. 

E, de repente, de uma só vez, eu perdi a Consciência deste ponto e deste corpo e mesmo desta respiração. 

E aí, efetivamente, de súbito, eu não existia mais.

***  

No mesmo momento em que eu tive a impressão de que tudo desaparecia, eu me encontrei em outro lugar, em um
estado onde não havia mais a mínima possibilidade de me agarrar a nada.

Não havia mais respiração, mais corpo e, no entanto, isso não era o vazio porque, pouco a pouco, em me fundi em
algo que nenhuma palavra pode traduzir. 

A minha Consciência se tornava o que eu queria. 

É claro, o que me atraiu mais, em um primeiro tempo, foram os sons que eu não podia localizar (eu não era mais esse
corpo, eu não estava mais em parte alguma) e, ao me focar nesse som, eu me tornei esse som. 

O som se modulava e depois eu me tornei esta modulação.

Esta modulação tornou-se uma cor, inexistente de onde eu vinha, e eu me tornei esta cor. 

Formas que eu podia adivinhar e não ver, que eu podia também me tornar, frequentemente triângulos. 

Eu me apercebi então de que eu podia me tornar, literalmente, tudo o que estava lá. 

Bem depressa, então, eu me disse: «eu, que não queria mais existir, eis que eu existo no Todo». 

Então, naquele momento, eu emiti o que eu chamaria de pensamento, mas, de preferência, uma tensão que, para
mim, na realidade que eu acabava de deixar, representava a perfeição. 

Eu comecei a suscitar uma tensão para o Sol e, depois, para CRISTO, ao mesmo tempo.

E aí ocorreu o que eu poderia chamar, em palavras humanas, uma detonação, uma explosão. 

Eu me tornei então o Sol e eu penetrei então em algo que não era eu, eu tinha essa convicção, mas que eu me tornei
instantaneamente. 

Quando eu digo que ‘eu me tornei’, eu não era mais eu, mas eu era Ele na sua carne, na sua memória, no seu
Espírito. 

Uma experiência, uma vivência que nenhuma palavra pode expressar. 

Então, eu decidi que não era realmente tudo o que eu havia me tornado, mas o que eu queria, então, era
desaparecer. 

E, naquele momento, eu ouvi uma palavra ressoar no corpo.

Essa palavra eu posso traduzir pelo «Si» e, naquele momento, instantaneamente, eu me tornei o Todo, se é que eu
posso expressar essa palavra tão simplesmente. 

E aí, eu passei por sensações extremamente violentas, eu as chamaria assim, ainda hoje, de uma intensidade
extrema de sons, de formas, de cores, de mundos, de Consciências diferentes nas quais, literalmente, eu estava.

***



Naquela época, não havia ainda, na minha cabeça, a possibilidade, ao voltar, de encontrar algo correspondendo à
vivência do que eu acabo de falar. 

Evidentemente, hoje, lá onde eu estou, esta experiência é conhecida, foi vivida e descrita, bem melhor do que por
mim. 

Naquela época, eu não procurava descrever o que era indescritível, sob pena de ser queimada, então eu decidi, na
minha vida, impregnar-me desta experiência que eu tinha a possibilidade de dirigir, desta vez sem querer

desaparecer, e expressar isso do modo como eu reproduzi. 

Este estado foi descrito e a expressão mais adequada que eu posso encontrar seria a dissolução do ego,
a realização do Si e, ao mesmo tempo, a dissolução final.

***  

Eu lhes falo disso durante a minha primeira vinda, assim, coletiva, com vocês, para lhes dizer que qualquer vida
criada, qualquer vida existente, qualquer Consciência existente não pode se perder ou desaparecer. 

Ela pode se transformar.

Ela pode ir (chame assim, se quiserem) do infinitamente pequeno ao grande Todo. 

É exatamente isso que está sendo preparado. 

Cada um de vocês irá se tornar o que criou, na sua própria Consciência. 

Lembrem-se do início da minha história: eu ‘coloquei o ponto’ onde eu queria me fundir e desaparecer, primeiro,
logicamente, na cabeça. 

O único lugar onde eu pude viver realmente o que eu havia projetado foi no centro do meu Coração, lá onde isso
respirava, lá onde isso batia. 

Eu sei que, hoje, todos vocês sabem, mesmo sem percebê-lo realmente, que o essencial atua ali: nesse ponto central
do seu Coração. 

Eu lhes falei também de concentração.

A aniquilação total da Consciência, nesse ponto, resulta no Todo. 

Então, um determinado Arcanjo, como URIEL, falou-lhes de reversão.

Um Melquizedeque falou de switch. 

Eu, eu lhes digo que o abandono à Luz e a ‘tensão’ ou ‘concentração’ nesse ponto leva ao infinito, e que se extrair do
mundo que eu queria me extrair (tendo compreendido naquele momento que era uma ilusão, aí também), permitiu-me,

contudo, viver, nesse ponto, esta ‘alquimia’. 

A passagem do infinitamente pequeno, o fato de não ser mais nada nesse mundo, conduz a ser tudo em outro lugar. 

Eu compreendi também (porque eu havia estudado e compreendido a vida de CRISTO) o que já foi falado (e que
falaram na sequência, é claro, muitas Consciências que se liberaram): de fato, vocês não podem se liberar estando
apegados a algo e, sobretudo,vocês não podem se liberar enquanto estiverem apegados a vocês mesmos. 

Isso não é a negação da vida, mas é a própria compreensão e a própria vivência do que eu chamei, seguindo
CRISTO, de Renascimento ou de Ressurreição, pois é exatamente a mesma coisa.

***  

É preciso desaparecer inteiramente, no espaço de um instante, desta realidade, para ser levado ao outro lado. 

Vocês são amplamente ajudados, hoje, por tudo o que este Sistema Solar e nós mesmos lhes enviamos. 

Mas são apenas vocês que podem se fazer muito pequenos para não mais existir em nenhum lugar, a não ser nesse
ponto e passar, então, para o Todo. 

Este abandono é realmente um abandono de tudo.

É preciso, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, doar-se. 

Este é um mecanismo específico da Consciência.

Não é uma visão da mente.

É, eu diria, uma ‘tensão’, porém uma tensão que não é da ordem da vontade, mas uma tensão do Espírito para ele
próprio. 

O que está acontecendo neste Sistema Solar para todas as consciências é exatamente a mesma coisa.

A reversão, a minha, que eu disse a vocês, será também a sua.

***  



A experiência que eu acabo de lhes contar não é simplesmente a história de uma experiência, mas, bem mais, uma
‘tela’ de que será preciso se lembrar da existência, quando chegar a hora, ou no momento em que vocês decidirem

dar esse último passo. 

A grande diferença é que, hoje, vocês fazem isso estando informados de várias maneiras de outras realidades, de
outros mundos, de outras Dimensões, mas a passagem é estritamente a mesma. 

Tornar-se, como disse a minha Irmã Santa TERESA, durante a sua vida, a menor dentre todos. 

Apenas fundindo-se nessa pequenez, nesta insignificância, como ela disse, que vocês percebem o todo. 

O intelecto é exatamente o inverso enquanto ele não estiver aberto para esta Verdade do Coração. 

Por outro lado, eu demonstrei, ao voltar da minha experiência, que o acesso ao verdadeiro conhecimento, naquele
momento, era instantâneo e direto no Coração. 

Não era o conhecimento intelectual, nem um conhecimento que vocês chamariam, hoje, de esotérico ou de iniciático,
mas efetivamente um conhecimento direto e instantâneo situando-se no Coração, o lugar por onde eu passei. 

Pois, assim que a passagem é realizada, tudo é possível, absolutamente tudo. 

Naquele momento, vocês se tornam ‘criadores da sua realidade’, aqui como em outros lugares, porque vocês não
estão limitados ao aqui. 

A sua consciência investiu inteiramente neste aqui.

Então, vocês estão limitados, e vocês ainda creem nisso, a esse corpo, a essas funções, a esta personalidade, mas,
neste próprio instante, a sua Consciência é, desde sempre, multidimensional. 

Todos nós havíamos, simplesmente, coletivamente, esquecido.

Fizeram-nos esquecer disso. 

Assim, a sua Consciência existe neste corpo, nesta vida, mas ela existe, de maneira simultânea, em todos os corpos e
em todas as vidas que vocês tiveram nesta matriz, não em um passado, não em um futuro, mas agora, do mesmo

modo que vocês existem no seu corpo de Luz ou no seu corpo imortal, no corpo de Estado de Ser, de toda a
Eternidade.

***  

É isso que está vindo, agora, para vocês. 

Nesta Ilusão, vocês estão presentes por toda parte, efetivamente, ao mesmo tempo.

É isso o que vocês irão revelar. 

Isso não é uma criação, mas, realmente, uma revelação. 

É por isso que vocês só podem aceder à Consciência, chamada de pura e liberada, aceitando se extraírem,
inteiramente, do que vocês creem ser. 

Extrair-se não é se eliminar ou morrer, é totalmente o contrário.

Há realmente, pela Luz Vibral que desce agora em fluxos contínuos sobre esta Terra, que se desidentificarem de um
papel, de uma função, para se identificarem com a Verdade que não é absolutamente o que os sentidos comuns

lhes sugerem. 

Aliás, o silêncio dos sentidos, o silêncio das atividades exteriores é o caminho para conduzi-los ao seu Ser
Interior. 

Aí está, Irmãos e Irmãs em Espírito e na Humanidade, o que eu queria compartilhar, com vocês, pela Vibração da
minha Presença. 

Se houver, em vocês, especificamente com relação a esse ‘processo de Consciência’, não o meu, mas também o de
vocês, questionamentos, então, eu irei responder.

***  

Questão: poderia voltar a desenvolver sobre a multidimensionalidade?

Irmão em Espírito, isso é extremamente difícil porque, como eu disse, as palavras são bem frágeis, extremamente
limitadas pelo próprio cérebro, porque o cérebro jamais terá acesso à multidimensionalidade. 

O que tem acesso à multidimensionalidade é, justamente, a Consciência desembaraçada desse cérebro. 

A melhor descrição é aquela que eu lhes dei, não há outras: vocês se tornam ao mesmo tempo a forma, o som, a cor,
vocês se tornam todas as formas, todas as cores, todos os sons, todas as músicas, vocês se tornam a estrela, o

átomo, a flor, vocês se tornam a própria Luz, o próprio CRISTO. 

Em resumo, vocês se tornam o que a sua Consciência é.



E a sua Consciência é exatamente o que ela decide. 

É impossível, pelas palavras, fazê-los ainda vislumbrar o que isso pode ser. 

Alguns Arcanjos e alguns Melquizedeques ou algumas Irmãs têm a capacidade para fazê-los se aproximar, nesse
corpo, deste estado, chamado de estado de Presença ou realização do Si. 

É um primeiro esboço - e eu digo, sim, esboço - do que é a multidimensionalidade. 

A melhor forma de ali chegar é, como eu disse, desidentificar-se, ou seja, tornar-se pequeno, cada vez menor, até
não mais querer ser nada, ao mesmo tempo estando totalmente na vida.

É o único modo de ali chegar. 

Descrever, o que é impossível com as palavras, os estados Vibratórios da própria Consciência, não seria de qualquer
ajuda, porque as palavras são bem frágeis. 

Se você espera colocar isso em equações, mesmo se alguns dos seus cientistas ali chegam hoje, a equação não é a
vivência, a compreensão ainda menos, a descrição ainda menos, porque apenas a Consciência pode vivê-lo e

certamente não o intelecto.

***  

Questão: você pode desenvolver o que é a Repulsão no âmbito das Estrelas de MARIA?

É exatamente o que eu expressei através da minha experiência. 

Esta repulsão é o que me permitiu, na experiência inicial de aniquilação da minha consciência e da minha presença
nesse mundo, viver o que eu vivi. 

A Repulsão a que se refere não é nem o Mal, nem o fato de estar em repulsão com relação a um elemento ou a um
acontecimento.

É uma transcendência da Repulsão, que eu denominei, esta tensão para a aniquilação, esta tensão do Espírito, este
abandono à Luz: a doação de si. 

A minha Irmã TERESA teria chamado isso de própria ‘negação’, com Consciência, denominada humildade extrema,
sem ir, como viveram alguns, até a flagelação ou outras coisas (as sevícias corporais de nada servem, estritamente

de nada). 

É somente uma ‘atitude’ da Consciência que conduz a isso.

É isso a Repulsão. 

Por outro lado, a Repulsão, eu poderia chamá-la de ‘atração final’, aquela em que tudo se resolve, ou seja, o retorno
final à FONTE. 

Voltar Si mesmo, voltar a ser a totalidade da FONTE por uma forma - e ainda a palavra é frágil - de ‘mimetismo’ ou de
‘sobreposição’, seria talvez a palavra exata. 

Ainda uma vez, essa palavra não pode ser compreendida com o seu cérebro, em termos dinâmicos, somente pela
oposição ao Bem ou à Atração.

Mais uma vez, as palavras são bem frágeis. 

Olhem, por exemplo, o que foi chamado de Estrela VISÃO.

Quando vocês falam de Visão vocês têm tendência a falar da visão ocular ou de uma visão Interior, mas a Visão é
bem mais do que isso. 

Não é unicamente a visão tal como entende o cérebro e os sentidos. 

Aí está o que eu posso dizer da Repulsão. 

Em resumo, na minha vida, eu tive êxito em sair, literalmente, do confinamento no triângulo que vocês denominaram
Luciferiano, para transcender a minha própria condição. 

O que eu vivi, de maneira única, vai ser vivido hoje. 

Quando os místicos orientais disseram que tudo estava no Interior, é a estrita Verdade. 

Há mesmo, nesse corpo, no próprio Interior do que vocês são, a totalidade dos mundos. 

Eu não sei quem disse que, se o conjunto da matéria dos universos e das Dimensões se concentrasse em um único
ponto, ele não seria maior do que o orifício de uma agulha.

Eu passei pelo buraco da agulha.

***  

Questão: por que temos um cérebro que atrapalha para atingir a multidimensionalidade?



Irmã em Espírito, não é o cérebro que atrapalha, é a própria arquitetura do cérebro. 

Sem entrar nos detalhes, vocês estão em um corpo de baixa Vibração ou de baixa densidade, de densidade muito
pesada onde, antes mesmo da falsificação, a opacidade e a compacidade eram a regra, sem, contudo, bloquear o

acesso ao outro lado. 

Não há, portanto, que julgar o seu cérebro como responsável, mas, sim, a própria consciência, que foi confinada. 

O cérebro é apenas a concretização deste confinamento, não na sua totalidade, mas em alguns aspectos. 

Não há, portanto, criação de cérebro que limitaria alguma coisa.

O cérebro é criado para um objetivo e para uma Dimensão.

A Consciência existe em todas as Dimensões.

***  

Questão: para viver o que você viveu, é preciso consagrar um máximo de tempo?

Eu jamais pronunciei essas palavras, uma vez que esta experiência chegou de modo inicial, como para muitos seres
que viveram isso. 

Querer ali atribuir um tempo, querer ali atribuir algo de longo, é um erro. 

Todos aqueles, sem exceção, Irmãos e Irmãs em Espírito presentes nesta humanidade, que realizaram, em diversos
períodos, realizaram-no instantaneamente.

Instantaneamente. 

Não é, portanto, um caminho, é um ‘mecanismo da Consciência’. 

Enquanto vocês permanecerem na Ilusão de crer que existe um caminho, vocês não viverão esta Consciência. 

É o mental que crê e que criou isso. 

Sem exceção, sejam quais forem as tradições, os povos, as culturas, sem qualquer exceção, aqueles que viveram
isso, viveram-no instantaneamente. 

É justamente no momento em que a Consciência aceita que não há nada para buscar no exterior que isso acontece.

É exatamente o inverso da proposição formulada.

***  

Questão: como podemos viver esse processo na sociedade de hoje?

Mas eu responderia, como lhes disse o Arcanjo URIEL, o que você quer se tornar?

E, sobretudo, o que você quer ser? 

Não é questão de manifestar este estado para ostentá-lo nesse mundo.

Não é algo que se adquire.

Não é algo que possa se adequar, justamente, a esse mundo.

É uma escolha. 

A escolha, quando vai para esta Consciência, como mostraram todos aqueles que viveram isso antes de vocês, fez
com que eles tivessem, no entanto, persistido, para alguns, por muito tempo, nesta ilusão. 

Cada um ao seu modo tentou transmitir os ensinamentos, os fragmentos. 

É o mental que pensa assim, como sempre.

O mental é crença.

A Consciência é experiência. 

O mental jamais poderá resolver o problema da experiência, porque ele não é a experiência, ele é crença. 

A Consciência é Liberdade, o mental é confinamento. 

Não há outras possibilidades de saída, nenhuma. 

E, no plano coletivo, todos os Irmãos e Irmãs em Espírito terão que fazer essa escolha.

Quer vocês a tenham realizado agora ou realizem no último instante, é, no final, sempre a mesma escolha:
o confinamento ou a Liberdade. 

Mas a Liberdade não pode ser vivida permanecendo confinado.

É preciso, primeiro, viver a Liberdade. 



Nós lhes demos, uns e outros, muitos elementos, pelas palavras, pelas Vibrações, por muitos exercícios, mas, em
última análise, nós sempre dissemos que apenas você é quem pode dar esse passo. 

Não há qualquer obstáculo que exista, da ordem mental, dizendo que não é compatível com isso, não é compatível
com a vida. 

Então, naquele momento, muda a vida. 

Enquanto o mental estiver derivado e preso aos medos - medo da falta, medo de não mais estar inserido nesta
realidade - isso apenas faz refletir o medo da transformação. 

Este medo de que lhes falou SRI AUROBINDO, como uma ‘secreção’ do mental. 

O choque e os choques que estão para viver e que vocês vão viver, poderão apenas aumentar a secreção do medo
ou então conduzi-los a este último abandono, que eu denominei esta ‘tensão’. 

Em resumo, a Unidade, a multidimensionalidade é proposta para todo o mundo, sem exceção.

Mas, para aceitar e aceder à multidimensionalidade, é preciso fazer o luto, renunciar a esta Dimensão, mesmo o
mental sabendo que é uma experiência pois, em última análise, quando vocês voltam, antes do fim, o mental sempre

existe, mas vocês o superaram. 

Enquanto a questão se colocar significa que o mental não quer se desprender e que o medo está subjacente. 

É o mesmo princípio que pode existir no que vocês chamam, eu creio, hoje, de ‘esportes extremos’, onde é preciso
vencer o medo. 

Mas o medo jamais será vencido pelo mental.

Ele apenas pode ser vencido através do que eu acabo de expressar. 

Se você analisar, com o mental, o que acontece hoje, a própria questão que você acaba de colocar é a ilustração
perfeita e total do mental que recusa ir embora, porque ele não pode conceber e aceitar que a Consciência possa

existir independentemente do mental.

***

Questão: parece-me difícil de ali chegar como você chegou.

Tudo isso representa, aí também, apenas o mental, e exclusivamente o mental. 

Da visão que eu tenho, de onde eu estou, isso iria se tornar, em outros termos - e não veja aí qualquer ofensa -
patético e dramático. 

O que é patético e dramático é o mental e não você, Irmã em Espírito.

***  

Questão: é então tão simples como soprar uma vela para apagá-la?

A imagem foi perfeitamente encontrada.

É preciso que a tensão da Consciência, expressa pelo 'soltar', pelo abandono à Luz, seja total.

O mental sempre irá fazer de tudo para impedi-los.

É o papel dele.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***  

Irmãos e Irmãs em Espírito e na humanidade, queiram aceitar a minha Bênção.

Eu lhes digo até mais tarde. 

************ 
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Eu sou Hildegarda de Bingen.

Bem Amados Irmãos e Irmãs, é com grande prazer que estou entre vocês.

Eu irei me expressar, essa noite, no seu espaço, sobre uma série de leis gerais que permitiram realizar o trabalho que
eu fiz na minha vida, dos quais eu vejo que alguns opus são utilizados hoje.

Obviamente, eu não vou voltar ao que foi escrito naquele momento, mas dar mais os fundamentos e as regras que
permitiram elaborar todo esse conjunto de conhecimentos centrados sobre a evolução do corpo.

Eu lhes expressei, há pouco tempo, a minha experiência, que me levou a viver coisas que eu qualificaria de
‘inusitadas’ na minha época (*).

Eu vou tentar expressar, com palavras, o que me conduziu, a um dado momento, a considerar aplicar o que eu via e
percebia nas Dimensões que vocês chamam, hoje, de Unificadas, com relação à influência do que é denominado

Quatro Viventes ou também os Hayoth Ha Kodesh, ou Serafim, ou Seres de Fogo.

Porque é, de fato, através desse contato especial que eu pude me deixar impregnar e extrair certa forma de
conhecimento aplicável à Vida, a toda forma de Vida.

***

Existe um princípio, nas Dimensões Unificadas, muito específico.

Esse princípio foi chamado de ‘princípio de similinum’.

HILDEGARDE DE BINGEN – 6 de novembro de 2010
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De fato, desde os planos mais etéreos, ou os planos mais próximos da Vibração original, até os planos mais
afastados e mais densos, existe uma continuidade e uma simultaneidade Vibratória ou de Consciência, fazendo com

que no elemento mais afastado se encontre a assinatura ou a marca do elemento mais próximo da Fonte.

Assim existe, nos diferentes reinos presentes sobre o mundo onde eu vivi e onde vocês
vivem, semelhanças e ressonâncias específicas, permitindo reunir-se a um dos Quatro Viventes ou a uma proporção

relativa específica de cada um dos constituintes diferentes dos Quatro Viventes.

O ‘princípio de similinum’, no qual eu me baseei, nas camadas que eu qualificaria de intermediárias, permitindo
conduzir até os reinos presentes sobre a Terra, foi, sobretudo, ligado ao que eu chamaria de forma, de cor.

Evidentemente, não é questão de passar em revista o que eu vivi Interiormente pelo conhecimento direto e transcrito,
em seguida, pelas palavras e, portanto, pelo mental.

Não é questão de lhes dar esta ‘lei de similinum’ para cada objeto ou para cada elemento existente em um dos reinos
em correspondência com o corpo humano.

Isso seria extremamente fastidioso e indigesto.

De fato, este conhecimento está inscrito no Coração, porque vocês são constituídos, e nós somos constituídos, onde
quer que estejamos, de uma ‘proporção relativa’, diferente, de cada um dos quatro elementos.

Tudo é organizado, estruturado dimensionalmente, temporalmente, espacialmente, por esse princípio.

***

Assim, o que é chamado de elementos (a água, o fogo, o ar, a terra e o éter) é constituído de uma Vibração
específica.

Esta Vibração, de acordo com a mistura e de acordo com a Dimensão em que ela vai se exprimir, vai tomar,
literalmente, uma forma, uma cor e uma série de características das quais o Arcanjo Anael lhes falou longamente (**).

Há, portanto, uma ‘ressonância’ de ações existentes não importa em qual produto da natureza, permitindo reunir-se
à sua Essência.

Alguns seres captaram esta Essência com os meios que, ainda hoje, são perfeitamente conhecidos daqueles a quem
se chama de Quatro Viventes, que consistem em captar a quintessência Vibratória de uma forma precisa.

Além disso, existe, no ser humano, uma ressonância de forma específica.

Esta ressonância de forma específica pode ser empregada, por exemplo, como o venerável Sri Aurobindo, quando ele
se dirige a vocês, permitindo-lhes realizar as posturas que colocam em jogo uma série de ressonâncias e de

Vibrações.

Além disso, a alma, prisioneira desta matriz é, ela também, constituída em ‘partes relativas’ desses quatro elementos.

A associação varia ao infinito, uma vez que ela irá tanto para almas como para Espíritos, tanto para almas como para
corpos.

O objetivo, pelo conhecimento do Coração, é, portanto, fazer ressoar uma forma, em seu conhecimento, em todas as
Dimensões.

É através desta ressonância de forma (que é, de fato, o que eu poderia chamar de empilhamento ou encaixamento de
formas em outras formas) que se realiza o ‘princípio de similinum’ ou de similitude.

***

Assim, a Vibração de uma alma, expressa no seu mundo (que foi o meu) por um nome, é portadora de



uma assinatura, de um selo, se preferirem, específico.

Do mesmo modo que Paracelso identificou as assinaturas para os planetas, as assinaturas para os Arcanjos, e então
‘ondas de formas’ pertencentes à 2ª Dimensão, permitindo colocar em ressonância a forma de vida inscrita em uma

Dimensão superior, como nesta Dimensão.

Assim, é possível, da mesma maneira, além da 2ª Dimensão, encontrar uma ressonância, uma assinatura
Vibratória ligada a uma forma, antes de tudo, em ressonância com uma alma.

Existem, na alma humana, como na personalidade ou no corpo, anomalias.

Essas anomalias estão inscritas na lei de ação/reação, de falsificação.

Essas anomalias se manifestam de diferentes modos e são chamadas, pelos humanos, de doenças.

Essas doenças estão ligadas à anomalia de um ‘encaixamento’ que vem interromper a lei de encaixamento ou de
ressonância existente desde o plano mais elevado até o plano mais denso.

Existe, para cada anomalia constatada, uma ressonância específica de encaixamento, vindo, literalmente, localizar o
que não se encaixa mais.

Há, então, uma restauração pela Vibração, bem além da química, bem além do que é absorvido, mas diretamente
ligada a uma ‘ressonância de formas’, permitindo, literalmente,curar um buraco ou um desequilíbrio ou um defeito de

encaixamento.

É desta maneira, esquematizando ao extremo, pelas palavras, que eu consegui, em minhas experiências de contato
com os quatro Elementos (ou Rodas nas Rodas, como alguns profetas descreveram), poder, para cada caso
específico, ter uma resposta Vibratória, do mesmo modo como do que dão os Hayoth Ha Kodesh, há uma

‘ressonância precisa’ de algumas Vibrações com as anomalias que podem ser localizadas de maneira muito ampla.

***

Do mesmo modo pode-se também se dirigir diretamente ao princípio que existe através de um vegetal, por exemplo,
ou de uma especiaria, do mesmo modo.

Isso é também aplicável às essências chamadas de perfumes, permitindo, aí também,compensar, em um certo estado
Vibratório de encaixamento, uma anomalia existente.

Seria extremamente complexo (e isso poderia se fazer) desvendar todas as ressonâncias existentes entre tal vegetal
e tal sobre-encaixamento ou desencaixamento existente no nível da alma humana ou da personalidade humana.

Obviamente, cada ser humano é diferente, porque ele carrega, ele mesmo, uma assinatura diferente, mesmo no
mesmo encaixamento ou sobre-encaixamento.

Assim, pode existir, a um dado momento, para um determinado ser humano, uma forma existente na natureza que
permite controlar (sem se opor) diretamente uma anomalia de encaixamento, sem recorrer às leis da dualidade,

unicamente pela ‘lei de ação da Graça’ e da ressonância mais íntima da pessoa.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem caros Irmãos e bem caras Irmãs, é um prazer para eu me reencontrar na Vibração humana.

Eu lhes desejo, a todos, o melhor e o mais belo.



Eu lhes digo, provavelmente até um próximo dia.

Até logo.

************

(*) – Hildegard von Bingen (25.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

(**) – ARCANJO ANAEL (12.05.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-12-de-maio-de-2009.html

***
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Eu sou Hildegarda de Bingen e eu lhes apresento minhas homenagens, Irmãos e Irmãs, aqui e em outros
locais.

Muitos de vocês, sem conhecer quem eu era, puderam talvez ler o que eu recebi em minha vida, desta vida,
isso a fim de levá-los, hoje, sobre uma compreensão e uma vivência.

Eu já tive a oportunidade de me expressar com relação ao conjunto de conhecimentos que eu recebi, naquele
momento.

Esses conhecimentos não foram jamais (bem que isso foi extremamente interessante para mim) oriundos de
um estudo mas, bem mais, de uma comunicação Interior e, portanto, o que eu denominaria um ‘conhecimento

Interior’.
Obviamente, àquela época, não me foi jamais permitido e tolerado, mesmo na ordem na qual eu evoluía, falar

de outra coisa senão de Cristo.
O conhecimento, que eu recebi então, é denominado um Conhecimento Interior, intuitivo, direto, do Coração.

O Conhecimento de que eu lhes falo é procedente de um ‘movimento’ da Consciência, da energia, voltada para
o Interior.

O conjunto do que eu retranscrevi então era, de certo modo, uma forma de comunicação direta à fonte da
Consciência.

Isso se tornou possível, além da minha história pessoal, pela possibilidade, justamente, de nada buscar no
exterior de mim mesma, mas sim de buscar no Interior de mim mesma.

Esta fonte de Conhecimento, o conjunto dos humanos, sem exceção, a tem nele, partindo do princípio de que
este Conhecimento, absoluto e total, do conjunto de leis, desta própria Matriz, está presente em Si.

***

Convém, hoje, colocar e apreciar, por seu justo valor, uma palavra que é a palavra busca.

HILDEGARDA DE BINGEN – 13 de março de 2011

http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_HILDEGARDE_DE_BINGEN_-_13032011.mp3
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A busca é um elemento que apreende muito rápido a atividade intelectual, como uma forma de ‘projeção
exterior’ de algo que não estaria no Interior, mas que se experimentaria, unicamente, pelos escritos, pelas

reflexões levadas ao exterior de si.
O conjunto das minhas Irmãs Estrelas tem, hoje e desde alguns dias, levado a se debruçarem no Interior.

A busca possui então dois aspectos: uma busca que se faz no exterior e uma busca que se faz no Interior.
De fato, a busca Interior não é uma busca porque a busca sempre evoca um ‘movimento’, ao passo que,

justamente, o conhecimento Interior é a ‘parada do movimento’, para o aparecimento de outro estado de Ser.
Este outro ‘estado de Ser’, alguns têm buscado para explicar os fundamentos na história humana, outros têm
simplesmente descrito sua experiência, outros enfim, como eu, temos captado, em meio a este outro estado

de Ser, uma forma de comunicação, uma forma de sapiência, bem diferente do conhecimento exterior.
Algumas das minhas Irmãs falaram-lhes de Profundez, de Clareza, de Unidade.

***

Agora, sempre foi anunciado a esta humanidade que o essencial era invisível aos olhos, que o essencial era
invisível à personalidade e que tudo, absolutamente tudo, encontrava-se dentro de Si.

Isso é a estrita Verdade.
Vocês não podem revelar e desvendar nada que não esteja já presente, nada que não seja exterior a vocês

mesmo.
Aceder a este estado e a este espaço de Ser apenas pode acontecer quando há uma aceitação ‘prévia’ dessa
constatação, de que tudo está dentro, de que tudo está no Interior e de que o exterior representa apenas um

aspecto separado, projetado, diferenciado e distanciado de nós mesmos.
Alguns seres, bem antes de mim, disseram: “o que está dentro é como o que está fora, o que está em cima é

como o que está embaixo”.
O problema é que o ‘fora’ e o ‘embaixo’ jamais mostram a verdade e nunca se deixam revelar, mesmo se a

projeção exterior obedecer a leis totalmente calculáveis.
Essas leis múltiplas, inumeráveis, hoje, é claro, vocês as conhecem mais do que o que eu conheci na minha

vida.

***

A problemática principal tem algo de muito simples.
É que o conjunto da consciência humana coletiva, quando certas palavras são empregadas, essas palavras

fazem ressoar uma vivência própria de cada pessoa, mas, também, inscrita em uma forma de ‘bolsa coletiva’,
de memória coletiva.

Portanto, cada palavra, qualquer que seja o idioma (mesmo nas línguas mais antigas) cada palavra é ‘portadora’
de uma vivência e essa vivência é, ela, estritamente limitada ao que é perceptível em meio ao espaço onde

evolui a consciência.
A dificuldade é, que em meio a palavras muito simples, como ‘amor’, como ‘luz’, como ‘bem’, ou como ‘mal’, ou

como ‘ódio’, ou como ‘sombra’, são definidas apenas por pares e por oposições.
A definição, e o que é veiculado por uma palavra, é então tributo da experiência conjunta, veiculada

pela crença, no sentido mais amplo.
Assim, a luz pode ser assimilada ao que é visto porque, na sombra, nada pode ser visto.

Igualmente, o amor, mesmo se a ele tiver ali aderido (como vocês têm feito nesta época) alguns epítetos ou
qualificativos, não é, de todo, senão limitado aí, ainda uma vez, pelo conjunto de crenças recíprocas e

de significados comuns atribuídos a essa palavra.
Assim, o simples fato de pronunciar a palavra ‘amor’ vai induzir, na consciência do ser, nas células, na fisiologia,

certo número de elementos, oriundos então de crenças recíprocas e de experiências mútuas, jamais
permitindo se aproximar do ‘absoluto’, isto é, do que está além da projeção, da aparência e das crenças.

***

Neste canal, como em outros, uma série de expressões foi encontrada a fim de suplantar esse déficit de
significados, esse déficit do absoluto.

Por exemplo, a luz se torna a ‘Luz Vibral’, para bem diferenciá-la da luz do dia que é vista pelos olhos, da luz do
sol que é captada pela pele (e às vezes pelos sentidos, mas que é uma luz projetada) e, portanto, jamais dando

acesso ao absoluto.
Assim então, o qualificativo de Vibral deixou entender que era possível viver uma Luz que seria então ‘não

visível’, no sentido comum, ‘não perceptível’, no sentido comum, mas que o qualificativo seria Vibração: Luz
Vibral.

O Amor mesmo em sua linguagem corrente, para diferenciá-lo do amor clássico, do sentido comum, foi



denominado, por exemplo, ‘amor incondicional’, significando, assim, que o amor, por definição, é condicional.
Outras palavras foram (e outras expressões foram empregadas), para qualificar este Amor sem ali colocar a

condição de ser ‘incondicional’, por exemplo: Fluidez, Unidade, Graça, Atração e Ressonância.
O Conhecimento participa do mesmo processo.

***

Muitas vezes o humano confunde o conhecimento aprendido com o verdadeiro Conhecimento, negligenciando,
assim, a própria etimologia e a raiz do sentido primordial da palavra.

Aí também se encontra uma ‘armadilha’, é que a raiz, tal como é admitida, jamais reenvia à origem primordial,
real, da palavra.

Assim, portanto, as palavras se tornam então portadoras de uma Vibração, de um sentido, de uma crença, bem
diferentes do seu sentido dito primeiro.
Desse modo, falar de luz não é a Luz.

A Luz Vibral não é a luz do dia, mas é uma Luz que não pertence a este mundo, então invisível aos olhos deste
mundo.

Remontando, por exemplo, às palavras comuns e frequentemente ultilizadas, nos séculos passados e
presente, se nós tomarmos, por exemplo, a palavra ‘religião’, a origem latina envia-os a ‘religare’, ou seja, a

capacidade para religar: a religião, então, conecta o homem com alguma coisa.
Isto, no sentido que dá para ver, e para saber, e para compreender, ocultando, assim, a Vibração da palavra

anterior à religare e do latim, que é ‘religio’, não tendo mais nada a ver com o latim, não tendo mais nada a ver
com o sentido de religar, mas cuja raiz, oriunda do silabário original, do sumério, quer dizer simplesmente

‘agrupamento'.

Assim, passamos de um sentido adotado da religião e de ser ‘religado’, a uma noção, muito mais banal, que os
reenvia preferencialmente a uma noção bem longe do sagrado e bem longe de uma dependência qualquer.
Todas as palavras, sem exceção, foram construídas dessa maneira por que aqueles que criaram (se tanto é

que se pode falar de criação) uma linguagem, nesta Matriz, conhecem, bem mais do que o humano, a
capacidade para Vibração das palavras, conectando-os, além do sentido comum e além da crença, com a

origem Vibral, significando, frequentemente, exatamente o inverso do que acredita o ser humano.

***

É preciso então suplantar as palavras.
Ora, o conhecimento exterior é baseado nas palavras que são lidas e aprendidas.

Elas se apoiam então, hoje ainda mais do que na minha época, unicamente em uma crença e na validação de
uma crença, aplicável e reprodutível, eu lhes garanto, nesse mundo, mas não em outros lugares.

Obviamente, o ser humano, evoluindo nesse mundo, encontra isso plenamente suficiente para explicar a
realidade, para agir sobre a realidade e modificar esta realidade.

A grande diferença é que o sentido primordial, o sentido Vibral, é bem diferente desse que foi implantado
pela educação, pela observação, pela ciência e mesmo pela religião.
Eu lhes falo disso porque é algo que eu tomei consciência muito jovem.

Vocês irão reparar, aliás, que a maioria dos seres que vivenciaram estados, ditos ‘místicos’ ou Unitários (para
adotar a linguagem de hoje) estava sempre questionando o próprio sentido da Consciência.

Eu não fui exceção à regra.

***

Eu expliquei, em uma de minhas primeiras vindas neste canal, o que aconteceu no momento em que eu
alcancei o verdadeiro Conhecimento.

Conhecimento que, eu lhes recordo, pode ser decomposto em ‘co’ e ‘nascimento’, isto é, ‘nascer com’.
Mas a palavra ‘nascimento’, nela mesma, eu lembro a vocês, em sumério, quer dizer a ‘negação da Essência’.

Portanto, nascer, neste mundo, é tornar-se a própria negação do que se é.
Paradoxo.

E tudo os remete, inexoravelmente (mas minha proposta não está aí) tudo irá remetê-los, inexoravelmente, a
esta noção paradoxal.

Eu poderia multiplicar os exemplos ao infinito sobre as palavras extremamente correntes.
O objetivo é, simplesmente, levá-los a um grande ponto de interrogação, eu não diria a uma angústia

existencial, mas, bem mais, ao próprio sentido da experiência da vida humana, voltada então para um exterior,
considerada a única realidade.



***

Então, é claro, durante a busca dita espiritual o ser humano vai aplicar os mesmos preceitos, permitindo-lhe
apreender o seu ambiente, para a sua busca dita espiritual.

Mas esta busca é um ‘movimento’.
Como eu expressei, durante a minha primeira vinda neste canal (*), a descoberta da verdade é um ‘não

movimento’ e, portanto, uma ‘não busca’, mas sim uma interrupção de tudo o que é exterior.
Então, obviamente, de acordo com os séculos, isso pode se denominar contemplação, misticismo, prece,

meditação.
Ainda é preciso que esta contemplação, esta busca, este misticismo, esta prece, esta meditação tenha apenas
o objetivo de ‘parar’ o movimento de busca, mas, de preferência, de algum modo, (como lhes disseram seres
que vivenciaram o despertar, particularmente durante esse último século que passou) a suspensão e a parada

do tempo.
A saída do tempo permite encontrar a Verdade e esta Verdade é conhecimento.

***

Assim, portanto, é preciso, antes de qualquer coisa, ‘integrar’ esse paradigma que é, enfim (e como, aliás, lhes
disseram muitos sábios ou despertos) que não há nada a buscar porque tudo já está aí.

E isso sim.
Mas o problema é que o ser humano abre os olhos e não vê nada.

Certamente, não há nada para ver.
Como as primeiras camadas que são tocadas nos espaços, ditos Interiores, são as camadas das crenças, as
camadas do inconsciente coletivo (denominadas também ‘astral’ com suas diferentes tonalidades que vocês

qualificam de boas ou de más), mas essas são apenas ainda camadas em movimento.
A projeção, a exteriorização, a vida nesse mundo é uma ‘projeção’.

E então encontrar outro mundo necessita da parada de toda projeção e de todo movimento.
Há um mecanismo, além da consciência humana, presente em todas as consciências, e é aí aonde eu desejo
chegar, e em particular na consciência de Gaïa, Urântia, a Terra (ou Teras ou Uras, segundo as suas diferentes

denominações).

***

Os mecanismos da consciência, passando de um estado a outro, acompanham-se, sempre e
sistematicamente, de uma noção de ‘reversão’.

Quem diz reversão, diz parada de movimento para partir de novo em um sentido diferente.
A Terra, como vocês sabem, nesta época, muda de direção.

Ela gira ao redor do sol com algumas características precisas.
A passagem da consciência do mundo exterior para o mundo Interior, para a humanidade, agora, na sua

totalidade (já que é exatamente disso que se trata nesse momento), passa, aí também, por uma parada de
movimento e por uma reversão, e por um movimento partindo em outro sentido, como já lhes foi assinalado por

vários profetas.
O sol irá nascer do lado oposto ao que ele nasce hoje.

 Lembrem-se também de São João: as estrelas não estarão mais nos mesmos lugares no céu.
É esta época que vocês vivem.

Se a aparência e o exterior mudam, isso reflete, inexoravelmente, uma mudança Interior.
Essa ‘mudança Interior’ é aquela que vocês vivem também na sua própria consciência.

Esta mesma que, hoje, segundo o seu caminho, irão colocá-los frente ao que eu denominaria questionamentos
e interrogações ‘novos’.

Há, de fato, uma perda de sentido e de referência que é indispensável para passar de um estado a outro.

***

O que acontece nos mundos Unificados é que a passagem de um estado a outro, de um lugar a outro, ocorre
segundo as ‘leis da Unidade’, ou seja, com Fluidez, Graça e facilidade.

O mundo da Dualidade, este em todo caso, é um mundo de oposições, de ação/ reação, de ‘atrito’, se vocês
preferirem, para empregar um termo físico.



A passagem do estado exterior para o estado Interior, da Dualidade para a Unidade, é precedida, obviamente,
por atritos, atritos cada vez mais importantes em meio à consciência do humano.

Isso, muitos seres humanos vivenciaram no final do ano passado: rituais de Passagem, de Abertura.
Hoje, é a Terra que vive isso, com mecanismos de atrito, de aquecimento, como vocês observam, em vocês,

aliás, como no exterior de vocês.
Há mesmo os Arcanjos cuja função é assistir, de algum modo, para efetuar essa Reversão nas melhores

condições.
A grande vantagem é que a consciência humana, se ela ainda desejar, tem ainda a possibilidade de viver essa
Reversão, nela, antes que a consciência da Terra e a própria Terra a viva, a fim de limitar as forças de atrito e

de oposição.
Esse caminho, que vários seres humanos começaram a seguir (para os mais antigos, para os primeiros, desde

1984), vai crescendo.
Um número de calendários, aliás, antigos, explicam isso perfeitamente.

Vocês entram, desde o início deste mês de março, em um mecanismo de ‘aceleração’, não linear, mas
logarítmico, exponencial, de qualquer forma, se vocês preferirem, mas bem mais intenso.

Portanto, as faculdades de adaptação a esta aceleração serão em função das capacidades de cada humano
para deixar o movimento ocorrer sem resistir.

Isso participa, inegavelmente, do que o Arcanjo Anael chamou de Abandono à Luz.
Mas, hoje, eu diria que é principalmente um Abandono à transformação, ainda por cima.

Mas a transformação é procedente da Luz.

***

Assim, dentro das circunstâncias da vida de vocês (que elas lhes sejam pessoais, próximas ou que elas sejam
planetárias como é o caso atualmente), das suas capacidades para Fluidez, das suas capacidades para ir ao

sentido do movimento que, eu os lembro, é uma Reversão, resultará a sua facilidade para viver essa mudança.
Nunca é muito tarde para começar.

A Graça é acessível a todos.
Não há qualquer condição de idade, de saúde, de karma, de conhecimento exterior, que possa se opor a isso.

Vocês são então convidados, hoje, a ir ao sentido do ‘movimento’.
Esse movimento que precede, acelerando-se assim, a última Reversão.

De fato esta aceleração do movimento, em um sentido, é uma parada do outro sentido, de outro ‘ponto de
vista’.

Dessa forma, a consciência humana encontra-se confrontada, não mais às suas próprias oposições, às suas
próprias Sombras, mas a uma ‘mudança’ à qual ela está submetida.

Quer tivesse consciência, conhecimento ou não.
É nesta última etapa da Terra que o humano tem a capacidade e a chance finais para poder seguir esse

movimento, mas, para isso, é preciso aceitar o movimento, para isso, é preciso não entrar, aí tampouco, em
oposição ao que reclama o movimento da Terra, onde quer que vocês estejam.

Há então, de algum modo, uma ‘conexão’ a restabelecer.
Esta conexão, este alinhamento é o que vocês vivem para aqueles de vocês que vivem as Vibrações.

É também o que expressou a minha Irmã NO EYES ou ainda SNOW, com relação à sua capacidade para estar
vivo, para estar plenamente vivo.

Este ato de estar ‘plenamente vivo’ não é algo em função de uma idade, de um estado de saúde ou de crença,
mas, bem mais, de um impulso da alma e do Espírito para se manifestar de uma forma ou de outra.

Mais do que nunca, a consciência humana é levada a acompanhar o movimento.
Para alguns de vocês isso pode representar um desafio, uma abnegação nova, uma confiança total no

movimento.
Frente a esse movimento, é claro, uma série de medos, inerentes, pode aparecer.

Como o medo do desconhecido, medo de mudança ou medo da morte.
Esta etapa aí, a consciência humana individual e coletiva passará necessariamente por esse ‘choque’ (como foi

denominado por Sri Aurobindo), “choque da humanidade”.
E é agora.

***

É um momento em que o que pertence a projeções exteriores será ameaçado, induzindo então reações,
oposições, temores, medos que serão, obviamente (como lhes disse o bem amado João), superados,

integrados, a fim de viver a aquiescência, a aceitação do movimento e da Reversão.



Existem exercícios muito simples para ver e apreciar, de algum modo, as suas capacidade para aceitar o
movimento.

Simplesmente, imaginando (e o mental é muito bom para isso), por exemplo, que vocês perdem casa, mulher,
marido, filho, situação, chaves de automóvel (qualquer coisa que lhes era útil em sua projeção exterior), e

apreciar a projeção do mental nessas reações emocionais que ela vai induzir.
E isso é apenas uma projeção.

Isso já irá lhes permitir antecipar o que acontecerá no nível coletivo.
Em suma, como lhes dizem os grandes neófitos, vocês estão prontos a perder tudo para ganhar tudo?

Vocês estão prontos a morrer para viver?
Vocês estão prontos, de alguma forma, para ter confiança na Vibração que os anima, para a maioria de

vocês que me escuta e que me lê?
Vocês estão prontos para confiar na vida?

Porque é bem disso que se trata.
Não a sua vida, oriunda das crenças, das suas próprias projeções (e das nossas quando nós éramos vivos

nesse mundo), mas na ‘vida eterna’, ilimitada.
É ainda tempo eu penso, se vocês permanecem ainda nas atividades mentais, de se colocarem essas

questões.
Lembrem-se de que são apenas ‘projeções mentais’.

Mas essas simples projeções, para alguns de vocês, poderão desencadear reações violentas, corporais,
fisiológicas, emocionais, psicológicas.

Isso lhes dará uma ideia do que vocês terão que viver, em que, o dado momento, real e não mais projetado,
chegará nesta projeção de mundo.

***

Lembrem-se de que vocês não poderão superar o medo combatendo-o.
E isso, o bem amado Sri Aurobindo lhes expressou perfeitamente analisando as etapas sucessivas que vivem
a consciência humana, individual e coletiva, frente ao que eu denominaria um ‘mecanismo geral de adaptação’

necessário.
A diferença entre os mundos Unificados e o mundo da Dualidade é que, nos mundos Unificados, quando nós
passamos de uma Dimensão a outra, jamais há, não só, interrupção, mas nós sabemos, muito precisamente,

aonde nós vamos, a Dimensão em que nós estamos, o universo aonde nós vamos.
Isso que está longe de ser o caso na consciência da Dualidade.

Existe, portanto, nesse nível, um ‘desafio’, e esse desafio pode ser transcendido unicamente pelo Coração,
cujo próprio reflexo, em meio a esse mundo projetado, é exatamente a Vibração vivenciada nas Coroas, nas

Lâmpadas, nos chakras, nos plexos, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem.
Há ‘marcadores’, marcadores Vibratórios, aí também, perceptíveis no nível dos sentidos: o som da alma, os

coros dos Anjos, o som do Espírito.
Há também a capacidade para experimentar a paz, a serenidade, a Alegria, independentemente de toda

circunstância Interior ou exterior.
Não se trata então de um estado de humor, mas, sim, de um ‘estado de Ser’, profundamente diferente até

mesmo do que pode ser experimentado em meio a um estado de satisfação ou de prazer, qualquer que seja a
origem.

Existem então muitos marcadores na consciência humana individual, coletiva, que, hoje, se instalam sob o
seu olhar, sob a sua consciência, sobre sua experiência, confirmando, assim, que o que acontece no Interior

acontece também no exterior.

***

Tudo isso para lhes dizer, e vocês o compreenderam, que o conjunto da humanidade encarnada está à beira
de um basculamento sem precedente que é o nascimento para a Eternidade.

Então, é claro, o mental, desde muitíssimo tempo, apreendeu-se do conceito de Amor e de Luz para
transformá-la ao seu gosto que é sempre um gosto ou um ato de apropriação, ao passo que o que vem é tudo

exceto apropriação.
A única maneira de viver, aquiescendo, aceitando, situa-se no nível do Coração, do Coração Vibratório, no

interior.
É nesse sentido que Maria os convidou, desde já duas intervenções, para ir para o ‘essencial’, para

dedicar tempo, Atenção, Intenção, energia, ao seu interior porque não haverá mais o exterior, não duvidem.
Então, é claro, aqueles que terão apenas uma existência externa, não irão saber sequer que existe uma interna,

exceto se tiverem a oportunidade de reencontrar uma Consciência humana que vive já no interior e que pode
surgir para colocar boas questões e abrir canais corretos de recepção.



***

A maioria dos elementos, permitindo-lhes viver o que é para viver, foi anunciada desde muito tempo.
Mas o que é anunciado é uma coisa.

É outra coisa vivê-lo, não é?
Ainda uma vez, a única preparação, agora mais do que nunca, é Interior e exclusivamente Interior.

Cabe a vocês, então, neste período em que o movimento exterior se acelera, aproveitar esta chance porque
efetivamente o Interior se torna acessível cada vez mais facilmente.

Assim, portanto, o que eu venho lhes dar são, simplesmente, elementos permitindo refletir com calma.
O que é que vocês buscam, realmente?

 Sabendo que estando nesse mundo, hoje, encarnados (qualquer que seja a idade, a função), é algo que vocês
escolheram, livremente.

Eu não falo da encarnação, de maneira geral, mas eu falo da circunstância específica da sua encarnação nesse
momento.

Há então, em vocês, todas as possibilidades para encarar e entrar no Interior de vocês mesmo.
Não existe qualquer obstáculo a não ser vocês mesmo e, sobretudo, não exterior.

Eis o que eu queria lhes dar sobre o próprio princípio do que está em curso na consciência humana coletiva e
individual e na consciência da Terra, e nos fatos.

É então um convite para sempre mais interioridade.
Este convite não deve ser concebido como uma busca, eu penso que vocês compreenderam isso, mas, bem

mais, como uma revelação, no ‘instante’, do seu presente.
Parar o tempo, como lhes foi descrito por vários sábios.

Irmãos e Irmãs nesta consciência encarnada, se houver, para mim, a possibilidade de seguir mais adiante nas
palavras explicando, à minha maneira, o que vocês vivem e como vivê-las, e se eu puder ali colocar outras

palavras, então eu posso tentar fazê-lo.
Se vocês tiverem tempo para dialogar.

***

Pergunta: se as palavras foram manipuladas, como então falar agora?

Bem, justamente, cale-se.
Esse silêncio é indispensável.

Não é unicamente o silêncio das palavras, é também o silêncio de tudo o que é exterior, é o mesmo silêncio.
Vocês ficariam surpresos ao constatar o efeito das palavras, mesmo as mais magníficas dentre elas, quando
elas são percebidas sob forma de ‘ondas’, do que nós percebemos do seu mundo (que era o meu, mas que,

hoje, é o seu já que vocês ali estão).
Simples palavras, portadoras de sentido intenso, de que eu falei, como Amor e Luz, têm efeitos de ondas

totalmente opostos ao que vocês creem.
Resumindo, isso significa que a solução jamais estará nas palavras, mas na Vibração, que está além das

palavras.
Eu vou tomar um exemplo que é muito simples.

Em um primeiro sentido lógico de uma palavra há, inicialmente, a sua experiência, a sua representação, a
sua compreensão.

Em um segundo momento, vem a representação, a compreensão e a experiência de uma forma de
consciência coletiva denominada ‘inconsciente coletivo’.

Em um terceiro momento, vem a Vibração falsificada, mas vocês têm a possibilidade, se vocês entrarem no
seu Coração, de se desvencilhar até mesmo do sentido primeiro e do sentido segundo das palavras a fim de
que a palavra não seja portadora da Vibração que vocês portam (ou que porta o mundo), mas que a palavra

seja portadora, unicamente, da Vibração do seu Coração e então da Essência, além do próprio sentido,
primeiro ou segundo ou falsificado.

Naquele momento, eu poderia, pela Vibração, empregar uma palavra no oposto do sentido comum, mas que
portaria e que irá portar uma Vibração totalmente ‘dissociada’ do sentido primeiro da palavra ou da Vibração da

pronunciação da palavra.
Eu poderia, por exemplo, dizer uma blasfêmia e essa blasfêmia seria dissociada do seu sentido e da sua

Vibração, mas seria, entretanto, o ‘vetor’ da Vibração do meu Coração.
É o sentido além da palavra.

É assim que se estabelece a comunicação de Coração a Coração.
Ela transcende a palavra.

Eis o sentido do meu “cale-se”.



É dissociar, de qualquer modo, o sentido primeiro, o sentido segundo e o sentido falsificado, da ‘realidade’
Vibratória que, ela, tem apenas que dar palavras, ilustradas, aliás, como um dom do Espírito Santo pelos

discípulos do Cristo.
Falar ‘em línguas’ é o melhor exemplo: o sentido não está na língua, o sentido não está no agenciamento, mas

em uma Vibração que está totalmente dissociada dos três sentidos de que eu venho falar.
É isso que vocês precisam encontrar através da fala ou das palavras.

***

Pergunta: pode-se se comunicar unicamente com a Vibração, no silêncio?

É exatamente o que é mais recomendado e recomendável a partir de hoje.
O importante não é o sentido das palavras e a Vibração da palavra, mas, efetivamente, a Vibração que é levada

do Coração, diretamente, do ser que as pronuncia.
E aquele cujo Coração está aberto, que recebe essas palavras, não busca o sentido das palavras, nem

primeiro, nem segundo, nem falsificado porque ele capta, além das palavras, a ‘essência’ diretamente do
Coração.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs humanos encarnados, além das minhas palavras, o Amor e o Coração fazem apenas Um.
Assim, o meu Amor e o meu Coração fazem apenas Um com o seu Amor e o seu Coração.

Talvez até breve, com Amor.

************

(*) – HILDEGARD von BINGEN (25.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

*
- HILDEGARD von BINGEN (06.11.2011):

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/hildegarde-de-bingen-6-de-novembro-de.html

***

Mensagem da Amada HILDEGARD von BINGEN no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=932

13 de março de 2011
(Publicado em 16 de março de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=932


Eu sou Hildegarda de Bingen.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, que o Amor esteja em vocês.

Recebam a Paz.

Eu falei, faz algum tempo, da minha experiência de acesso à Luz.

Gostaria, hoje, no mesmo espírito dessa tensão da Intenção, levá-los a compreender e a experimentar a expressão:
«pacificar-se».

Pacificar-se porque, efetivamente vocês têm também, em vocês e, sobretudo neste período, todos os meios, em
vocês, para manifestar a Paz e, sobretudo para empreender esse caminho para a Paz, quaisquer que sejam as

circunstâncias de suas vidas.

Pacificar-se, de fato, nos tempos que vocês estão, é o meio para permanecer em si, desprovidos de reações,
desprovidos de emoções que podem conduzi-los a sair do que vocês são.

Então, do mesmo modo que expliquei meu despertar, vou dar-lhes os meios que me parecem adequados (porque eu
os vivi) para manter um estado de calma, um estado em que vocês não são tributários de seus pensamentos, de suas
emoções, em suma, das circunstâncias exteriores de suas vidas, a fim de evitar viver estados que possam afastá-los,

com danos, do seu Coração e do que vocês são.

***

Então, pacificar-se vai recorrer a algumas coisas.

A primeira dessas coisas é compreender que o ser humano, que está inserido na encarnação, vê toda sua vida e
todos os elementos de sua vida condicionados por uma única coisa, que foi chamado, de maneira geral, de ação e

reação.

Toda ação que vem do exterior, qualquer que seja a origem (um Irmão, uma Irmã ou uma circunstância) vai
sistematicamente levá-los a reagir ao que se manifesta, a adaptar-se, aparentemente, às circunstâncias ou às

pessoas.

É assim também o pensamento.

De fato, um evento vem dar um sinal, pelo que é visto, pelo que é ouvido, pelo que é pensado, e esse sinal chama
uma reação, ele também.

Geralmente as reações do Homem são espontâneas.
Elas são espontâneas, mas procedentes da experiência, dos condicionamentos, dos estudos, e visam, de modo

sistemático, implicá-los, no exterior, no que é chamado de vida e sua vida.

HILDEGARDE DE BINGEN – 13 de abril de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-btPN-TPYfe4/UW0m7dIMQDI/AAAAAAAAA2Q/pMVsAq5N5HY/s1600/HILDEGARDA.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Como nós esperamos que vocês compreenderam e vocês viveram, nós insistimos, desde longo tempo, sobre a
diferença entre o estado de ação/reação e o estado de Graça.

O estado de ação/reação os leva, inevitavelmente, na roda da vida exterior, aparente, manifestada, implicando-os na
ação, na reação, no bem, no mal, permanentemente, em cada pensamento, em cada comportamento, em cada

movimento.

A ação de Graça é completamente outro estado (fazendo-os sair da ação/reação e penetrar as esferas do ilimitado,
as esferas da beleza), ligado ao Coração e ligado ao seu estado Interior que se desacopla, de algum modo, de

qualquer exterior.

O que não quer dizer que haja um desinteresse ou uma renúncia, mesmo se, em minha época foi o que vivi, de algum
modo.

Mas essa renúncia exterior desemboca numa visão Interior e que vai permitir, para alguns, dar ao mundo, ou seja, ao
exterior, tudo o que é procedente, justamente, dessa beleza, do Amor e da Graça.

Sem ir até lá, hoje, o que vocês têm a viver, o que se vive sobre a Terra vai impeli-los, de maneira inegável, a reagir.

***

Essa reação pode ser procedente, como eu o disse, da sua educação, do modo de agir natural nesse mundo, mas
também e agora, de reagir sendo arrastado pelo pensamento coletivo, o medo coletivo, pelas emoções coletivas.

É justamente a isso que vocês devem escapar para manter a sua Paz, para criá-la, e aproximar-se cada vez mais da
sua Graça, a fim de viver e estar na Paz Interior e não na ebulição das emoções, do choque, do qual falou o bem

amado Sri Aurobindo.

Então, pacificar-se é já compreender todos os mecanismos da vida, quaisquer que sejam, que são sempre, em última
análise, apenas procedentes, permanentemente, da ação e da reação.

Alguém lhes testemunha uma atenção, vocês ali respondem por uma atenção.
Alguém os agride, vocês ali respondem por uma agressão ou então por uma fuga.

Mas isso implica, necessariamente, numa reação, qualquer que seja.

Não é questão de julgar a reação como boa ou má, mas é, sobretudo importante conscientizar que está aí o próprio
princípio da reação que os mantêm na Ilusão.

***

A primeira das coisas a compreender e a operar, para pacificar-se, é justamente desacoplar-se, si mesmo, das suas
próprias reações.

Então, é evidente que é mais fácil, às vezes, do que em outros casos.

Vou tomar um exemplo: alguém o agride fisicamente.

Se, obviamente, ele é muito mais forte ou armado do que você, você tentará tomar a fuga.

Mas se essa agressão, por exemplo, torna-se verbal, a espontaneidade do ego e da personalidade vai levá-los a
responder e a reagir imediatamente criando, com isso, o círculo vicioso da ação/reação, próprio princípio da vida

alterada desse mundo.

A problemática é que a razão, o mental e a inteligência limitada evoluem, também, do mesmo modo. São os mesmos
princípios da educação que visam condicioná-los a compreender essas leis de ação/reação, seja ao nível da História,

da língua francesa ou de outras línguas, ou através de uma pronúncia (vocês sabem como escrever uma palavra,
onde colocar os acentos), decorre inexoravelmente e sempre do mesmo processo.

Ora, a vida sobre a Terra, condicionando, condicionou-os, e a nós todos, a aplicar regras, que elas fossem de
conveniência, que elas fossem físicas, que elas fossem simplesmente de relações entre os seres, que são sempre

procedentes dessa mesma lei de ação/ reação.

A ação/reação não pode jamais conduzir à Paz.

Ela pode conduzir a um equilíbrio e a um sentimento de satisfação, afetivo, emocional, mental ou de segurança na
vida, mas ela não desembocará jamais na Paz Interior, ela não lhes permitirá jamais pacificar-se.

Para isso é preciso entrar na ação de Graça.

Ou seja, a ação que é procedente unicamente do Interior e que não depende de modo algum de qualquer
circunstância exterior, de qualquer condicionamento, de qualquer emoção ou de qualquer pensamento.



***

A maior parte do tempo os seres humanos tendo reações no nível do mental não encontram a Paz e têm dificuldade,
mesmo vivendo as experiências de alinhamento, a manter-se nesse estado, justamente porque o mental buscará

sempre reagir a tudo e, em prioridade, aos seus estados Interiores que são um perigo para ele.
Mas de tudo isso vocês sabem.

O que eu gostaria mais que me ouvissem é sobre os elementos que vão lhes permitir, justamente, pacificar-se,
aprender a viver e Ser e manter-se na Graça ao invés da ação/reação.

A primeira coisa fácil, a priori, a levar a efeito (mas se tornará cada vez mais, se vocês nisso pensam) é
simplesmente, qualquer que seja a ação que é empreendida pelo exterior, ou por seu próprio Interior limitado,

consiste em desacoplar sua própria reação do tempo.

Em geral, a reação situa-se sempre no mesmo espaço e no mesmo tempo.

É, de fato, uma situação ou um ser agindo no tempo que vocês vivem, que será o mais sujeito a provocar, em vocês,
reações imediatas espontâneas.

São estas as mais virulentas, são estas que os afastam da Paz, porque tendem sempre a afastá-los do instante
presente, mesmo se elas são vividas no instante em que vocês a vivem.

A primeira coisa a fazer será, portanto, se isso é analisado, deslocar a reação num outro tempo.

Esse outro tempo ou esse outro espaço vai lhes permitir escapar ao próprio condicionamento da ação/reação.

E se vocês conseguem deslocar, no tempo ou no espaço, o que era imperioso e parecia-lhes importante, parecer-
lhes-á, então, fútil e totalmente inútil.

***

Isso necessita de uma vigilância.

Então, é claro, essa vigilância será mental, em um primeiro tempo.

Mas vocês constatarão muito rapidamente que isso vai fazê-los tomar uma forma de distância sobre suas próprias
ações e reações, sobre seus próprios condicionamentos, sobre suas próprias emoções, sobre seus próprios

mecanismos de pensamentos.
Isso será já um passo enorme.

Porque, observando o mecanismo e saindo do mecanismo, exteriorizando-o, de algum modo, vocês tomam
consciência de tudo o que era instintivo e impulsivo em vocês, mas que não vinha, em definitivo, certamente não de

vocês, mas de hábitos, de condicionamentos situados ao nível da personalidade.

Haverá, portanto, através desse deslocamento no espaço ou no tempo, uma percepção mais nítida do que é a
personalidade e desses mecanismos de ação e de reação na vida corrente, permitindo-lhes, assim, compreender e
viver que existem, em cada ser humano, dois mecanismos distintos de funcionamento: um que é procedente dessa

ação/reação e o outro procedente da ação de Graça.

***

Então, em relação a um evento localizado no tempo ou no espaço, se vocês conseguem desacoplar dele,
compreender os mecanismos e observar esses mecanismos de desacoplagem, se vocês os aplicam, vocês vão, muito

naturalmente, afastar de vocês a ação/reação e isso em todos os setores de sua vida.

É claro, isso estritamente nada tem a ver com a passividade ou a indiferença.

Então, é claro, existem situações imediatas, colocando em jogo sua própria vida ou sua própria integridade onde, aí, é
claro, é preferível agir de imediato.

Se vocês põem a mão no fogo, vocês retiram a mão do fogo instantaneamente.

Mas se vocês observam efetivamente as reações do conjunto de vidas humanas, esse gênero de situações, no curso
de um dia, é extremamente raro e limitado em relação aos conjuntos de reações que são efetuados, devido mesmo à

lei de ação e reação.

Essa lei de ação e reação manifesta-se para todos os atos de nossa vida quotidiana, sem exceção.

É, portanto, muito fácil, com relação a isso, criar circunstâncias propícias à observação desses mecanismos que,
vocês constatarão muito rapidamente, no espaço de alguns dias permitir-lhes-ão apreender o que é da ordem da

ação/reação (e, portanto, procedente de construções da personalidade, do ego, quaisquer que sejam as estratégias)
e o que é construído mais de sua própria decisão, de sua própria ideação e não de uma reação.

***



Mas tentem já, que seja apenas com relação a isso e ao conjunto de consequências que chegam, colocar-se não na
reação, mas adiar, no tempo, qualquer reação.

Se vocês fizerem e praticarem isso, vocês irão se aperceber muito, muito rapidamente de que o mental, os
pensamentos vão se afastar e de que, curiosamente, vocês vão reencontrar-se na Paz.

Isso se refere tanto à sua própria vida como às próprias circunstâncias do seu ambiente.
Porque, é claro, quando um evento chega que vai, por exemplo, privá-los de seu trabalho, imediatamente vem o medo

da falta, a incerteza do futuro, a incerteza do amanhã.

E então, naquele momento, a reação intervém, conduzindo comportamentos, estratégias que os afastam sempre mais
da Paz e de sua própria pacificação.

Pacificar-se é já analisar esse processo, implementá-los ao nível da experiência e dele ver os efeitos.

Então, primeiro deslocando a reação, porque, se vocês mantêm uma reação no instante e no espaço que é
instantâneo, vocês manterão essa reação permanentemente, a cada minuto, cada dia.

Isso girará, de algum modo, como uma espécie de círculo que, pouco a pouco os invadirá e os afastará, cada vez
mais, da Paz, e vocês não poderão mais pacificar-se.

Vocês ali chegarão, certamente sempre, devido mesmo a essa Luz, em seus espaços de alinhamento, mas vocês
perderão muito rapidamente o efeito e a eficácia na vida comum.

Ora, são justamente todos os elementos dessa vida comum que, agora, desaparecem e vão desaparecer cada vez
mais rapidamente.

Então, o que vocês farão naquele momento?

A questão, em contrapartida, vocês devem colocá-la agora, antecipadamente.

Não para ali aportar soluções, porque não haverá nenhuma.

A única solução será Interior, nós sempre o dissemos, umas e outras, uns e outros.

Mas preparem-se, já, para aceitar a solução Interior como a única possível.

***

Naturalmente, a personalidade vai tudo fazer para afastá-los desse aspecto ridículo do Coração ou do Interior,
enquanto isso não for vivido.

Cabe a vocês decidir, mas cabe a vocês estar lúcidos, também, sobre suas próprias escolhas.

Suas escolhas são ditadas pela ação/reação ou são ditadas, realmente, por um retrocesso suficiente do evento e do
choque que ele representa?

O importante de pacificar-se agora é também diretamente procedente de um mecanismo que foi perfeitamente
descrito, seja nos calendários bem conhecidos ou no que a Terra já lhes mostra desde alguns anos.

É essa aceleração considerável do tempo, como se os eventos, os fatos se tornassem cada vez mais importantes,
cada vez mais aproximados, cada vez mais intensos e violentos.

O mesmo processo acontece exatamente em vocês.

Exatamente.

Porque, dentro e fora, em última análise, são a mesma coisa.

O que vocês veem fora acontece exatamente do mesmo modo em cada um de vocês.

O abrasamento do Céu e da Terra é o abrasamento do seu Coração, da sua terra (o sacro) e da sua cabeça, o seu
Céu.

Não é uma analogia, mas é uma perfeita sobreposição.

***

Então, é claro, esse abrasamento não tem os mesmos efeitos, conforme o seu ponto de vista, a sua consciência,
situar-se no nível da personalidade ou no nível do Coração.

No nível da personalidade haverá sempre reação, medo, o que alguns chamaram o fogo do ego, enquanto que ao
nível do Coração haverá o Fogo do Coração e ainda mais Paz, ainda mais Amor e ainda mais lucidez.

Mas estar no Coração quer dizer, também, passar a Porta Estreita, que corresponde ao 8º Corpo.



Passar do ego ao Coração faz-se pela Porta Estreita.

É um novo nascimento que acompanha essa passagem.

Alguns de vocês não fizeram ainda essa passagem, por uma razão que é muito simples.

A energia, a Consciência segue nos dois sentidos: de alto a baixo e de baixo ao alto.

Alguns fizeram esse movimento de baixo ao alto.

Eles já têm, portanto, a percepção do Coração.

Outros, em contrapartida, fizeram o trabalho do alto ao baixo e não chegaram ainda no Coração, o que cria uma
diferença na percepção da ação/reação e na percepção da Graça, mas também na manifestação da ação/reação e

da Graça.

***

O mecanismo de pacificação, qualquer que seja seu caminho para si, permitir-lhes-á, efetivamente, mudar de ponto
de vista muito mais facilmente.

Então, deslocando a reação no tempo e no espaço, não é para dar-lhes tempo para refletir ou para analisar uma
situação exterior, mas é para fazê-los pensar que, seja o que for que lhes acontecer, individual ou coletivamente,

levem tempo, levem tempo para alinhar-se naqueles momentos e esperar, aqueles para quem é possível, a resposta
do Coração e, para os outros, simplesmente, colocar-se na distância dessa famosa ação/reação, apreender os prós e
os contras, e vocês verão que, se vocês deslocarem no tempo e no espaço, naquele momento as reações não serão

mais reações.

A reação ao frio é algo de muito mais raro.

Lembrem-se, por exemplo, da própria natureza das emoções do ser humano quando, por exemplo, há o que vocês
chamam de ruptura afetiva.

No momento um e o outro, por vezes um, por vezes o outro, por vezes os dois, quer ao outro e entram, então,
estratégias de violência, de raiva, de rejeição, de recusa que vão durar certo tempo e que, inevitavelmente, ao final
de um tempo, variável conforme os indivíduos e variável também conforme a intensidade da energia que terá sido

gerada na ação/reação, vocês se apercebem comumente que há realmente, naquele momento, uma indiferença que
começa a aparecer.

Mesmo se existir uma ferida, ela vai, com o tempo, como dizemos todos, cicatrizar.

***

É, portanto, efetivamente a ação/reação que gera, no fogo do ego, a própria ferida, o sofrimento, o medo, a falta, e
isso é válido tanto para o afetivo como não importa qual situação do ser humano, sem exceção.

É a distância, o tempo que se escoa que vai permitir cicatrizar (em parte ou completamente) um traumatismo,
qualquer que seja.

Hoje é completamente diferente ao nível da Terra, porque vocês não têm mais tempo.
Vocês terão cada vez menos tempo, devido à aceleração do tempo, para implementar esse processo de cicatrização

habitual concernente não importa a qual ferida e traumatismo do ser humano.

O único tempo que vocês podem encontrar, e que vocês encontrarão cada vez mais facilmente, é no Interior de si
mesmos, pacificando-se.

***

Pacificar-se é, portanto, a melhor estratégia de adaptação para o que vem e para o que está.

Pacificar-se permite também liberar-se dos seus condicionamentos, dos seus medos e, portanto, ir ao coração.

Porque é impossível, quando vocês estão na reação, chamar a sua personalidade para estabelecer-se no Coração.

Quando vocês vivem a reação, vocês estão na emoção, vocês não estão no Coração, mesmo se, justamente, numa
ruptura afetiva, vocês reivindiquem o amor e a ferida de seu amor, enquanto que é apenas uma ferida do ego.

Porque se fosse uma ferida do amor, ela seria a mesma, mesmo dez anos depois.

Isso leva a reconsiderar o que é chamado o amor numa relação entre dois seres que é, de fato, apenas ligado a um
apego e a uma posse.

A personalidade vive no apego e na posse.



Tudo de que ela é privada vai provocar uma reação.

Então, os humanos vão dizer: «tem-se o direito de viver, de respirar um ar puro, de comer alimentos sadios» e é claro,
tudo isso vai desaparecer.

Vocês imaginam efetivamente que a personalidade vai permanecer imóvel frente a tudo isso?

***

Enquanto a encarnação estiver presente, vocês têm, todos vocês, uma personalidade, mesmo ela transcendida pelo
Fogo do Coração, mas o fogo do ego pode sempre aparecer.

É nesse sentido que é importante compreender e assimilar o que eu acabo de dizer, a fim de ir para sua própria
pacificação e empreender sua pacificação.

Não há ninguém mais além de você mesmo que pode empreender isso.

Nenhum medicamento poderá fazê-lo.

Nenhuma pessoa exterior a você poderá fazê-lo.

E ainda, eu falo de feridas e de choques habituais conhecidos.

Eu não falo mesmo da irrupção brutal e cada vez mais intensa da Luz.

Brutal para a personalidade, não para o Coração.

Tudo isso vocês vivem nesse momento mesmo, como o Grande Comandante disse, os Tempos são agora.

***

Então, também aí, eu os remeto às palavras do Comandante: qual ponto de vista adotar, Interior ou exterior?

Lagarta ou borboleta?

Porque é, em definitivo, unicamente disso que se trata.

O ser humano, mesmo no caminho espiritual, gostaria efetivamente de permanecer na lagarta e tornar-se borboleta
mesmo assim.

Isso é impossível, vocês sabem.

A ação/reação, as emoções, o mental, os condicionamentos, os medos, o choque, mantêm vocês de maneira
inexorável em sua própria personalidade.

Vocês não são capazes de tomar a distância em relação ao que se manifesta.

E, portanto, vocês estão submissos, totalmente, a algo que não é a Luz.

Aí está o sentido do que eu gostaria de dizer.

É fazê-los refletir nessa noção de ação/reação, desacoplando-se dela e, portanto, permitir-se pacificar-se a si mesmo.

Lembrem-se de que é justamente durante este período que a pacificação, devido à própria Luz, paradoxalmente, será
mais fácil.

Vocês têm também exemplos importantes, de seres humanos que, quando de uma catástrofe coletiva, vão
reencontrar os verdadeiros valores humanos porque, justamente, tudo o que é exterior terá desaparecido: a ajuda

mútua, o verdadeiro amor, o serviço espontâneo.

Quando vocês estão naquele nível, aqueles que puxavam os cordões não se interessam mais por vocês, porque
vocês não são mais, para eles, um alimento.

Vocês estão no Coração.

Mas é preciso ali chegar, até esse estado e essa etapa.

Aí está o que tinha que transmitir.

Se houver, em relação a essa pacificação, questionamentos, então quero efetivamente tentar responder também.

Eu os escuto.

***



Questão: vivemos como na Mahabaratah, onde os deuses puxam os cordões?

Aqueles que puxam os cordões não são absolutamente deuses.

Eles se tomam por Deus.

Deus, se o pudermos dizer, são vocês.

Eles inverteram totalmente as coisas.

Mas isso não tem mais qualquer espécie de importância.

Não coloquem mais sua Atenção nisso, porque vocês os nutrem do mesmo modo.
E vocês mantêm, do mesmo modo, a Dualidade.

***

Questão: deve-se desinteressar pelo exterior e permanecer centrado no Interior, para encontrar essa Paz?

Compreenda bem, meu Irmão, que cada um compreenderá essa fase no próprio nível.

Alguns vão se colocar a questão, então, de não mais ir ao trabalho, de não mais ser fiéis, de não mais importar-se, de
algum modo, o que seria, aí também, um erro funesto, porque seria uma visão exterior de um processo Interior.

Cada um faz o que lhe dita a própria consciência, mas o que vocês devem compreender é que tudo o que é exterior
vai, realmente, ser apagado pela Luz.

A Luz torna-se palpável.

Seus efeitos, vocês os percebem.

Ela se torna cada vez mais onipresente e essa onipresença vai conduzir ao desaparecimento de tudo o que não é ela.

Tudo o que foi, como vocês sabem agora, projetado ao exterior, por um processo de queda no bem, no eixo
atração/visão e, portanto, pelos olhos, o que é dado a ver, vai desaparecer.

O processo de projeção cessa.

***

Questão: podemos atingir a dissolução total do ego antes da dissolução final?

Sim.

Isso se chama, em vocês, eu creio, a Fusão dos Éteres, a ativação do canal ER-ER e AL-AL.

Naquele momento, o ego se dissolve.

Ele lhes serve apenas para manter uma aparência que vocês sabem que é apenas uma aparência.

***

Questão: quando me sinto desestabilizado eu repito a frase: «Eu me dou a Paz». Essa repetição dá mais efeito do
quando eu digo apenas uma vez. Por quê?

A repetição é o próprio processo do condicionamento.

Vale mais condicionar-se para viver a Paz do que outra coisa.

***

Questão: como utilizar o melhor possível essa frase?

Isso está no próprio enunciado: repeti-la várias vezes.

Mas, eu repito, penso que é mais importante tomar a distância em relação ao que é vivido, no momento em que se
está desestabilizado.

Porque repetir, ainda uma vez, «eu me dou a paz», como eu disse, sem jogo de palavras, é também um
condicionamento, mesmo se é mais agradável do que outros condicionamentos.

Isso não põe distância entre a desestabilização que é vivida e a solução a mais adequada a aportar para ser
pacificado, que acabo de dar, que é deslocar sua reação, sua própria reação, no tempo e no espaço, dado que o ser



humano, de maneira natural, é condicionado por sua reação do instante e identifica-se à sua reação do instante.

Então, efetivamente, repetir a frase que você acaba de dizer permite limitar o condicionamento por outro
condicionamento.

Aquilo de que falei é um pouquinho diferente, uma vez que consiste, também (mas você pode muito bem fazer os dois
ao mesmo tempo) em considerar que você se dá a Paz e, a partir do momento em que você sentir que a

desestabilização solta, naquele momento, adiar a reação para mais tarde.

O mecanismo não é de modo algum o mesmo, mas eles podem completar-se.

***

Questão: deveremos encarar o que acontece como um espectador, sem investimento emocional?

Sim, mas naquele momento, quem é espectador ou, mais comumente, quem é o observador?

É a própria Consciência.

Ora, a Consciência, nessa atitude, vai diferenciar o que se chama sujeito e objeto.
Diferenciando sujeito e objeto há Dualidade e não há integração da Unidade.

Há, de fato, dois processos que podem se seguir no tempo, que são aquele que você definiu, como espectador e
observador, tomar consciência de que efetivamente há um observador.

Chega outro momento que é aquele em que não há mais distância e mais separação entre o que é observado e o
observador, o que se chama de sujeito-objeto.

***

Questão: aceitar que as coisas «sejam assim», permite viver esse deslocamento?

Na condição de que isso não seja uma submissão ou uma resignação, sim.

***

Questão: como favorecer o desaparecimento do «Eu», que continua a colocar palavras no que é vivido?

Cara Irmã, não eu posso resumir isso em dois minutos.

Isso faz parte do conjunto dos ensinamentos que demos, nós Irmãs, os Arcanjos e os Anciões, desde anos.

Pode-se resumir isso em duas palavras ou então numa única frase: junte-se ao seu Coração.

Porque se você estiver realmente imersa na Vibração do Coração e não na projeção do Coração na cabeça, o «Eu»
não tem mais, realmente, qualquer importância.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Meus Irmãos e Irmãs, no Amor do Um e d’Ele, minhas Bênçãos os acompanhem e até um próximo dia.

************
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Eu sou Hildegarda de Bingen.

Irmãos e Irmãs encarnados humanos, o meu Amor rende Graças ao seu Amor.
Eu venho, hoje, completar coisas que já abordei durante as minhas intervenções referentes à tensão para o
Abandono, que já estava em ressonância com o meu lugar de Estrela denominada ‘Repulsão’ (situada no

Triângulo do Fogo).

Eu volto hoje para avançar um pouco mais na compreensão que, eu espero, irá contribuir para fazê-los ir para
essa tensão do Abandono, para CRISTO.

Eu venho falar-lhes do eixo específico, denominado KI-RIS-TI / REPULSÃO, situando-se de um lado e de
outro do eixo AL-OD e simétrico ao eixo do qual falaram as minhas Irmãs, denominado ATRAÇÃO / VISÃO.
Esse eixo ATRAÇÃO / VISÃO representou o eixo que se substituiu ao eixo AL-OD, à Luz original, para dele

fazer um eixo de Luz oblíquo e desviado da sua função.
A potência do eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO é que permitiu, desde bem antes da encarnação de CRISTO,

manter um aparente equilíbrio e evitar que se perdesse inteiramente o Espírito, o que, obviamente, era
impossível, mas que poderia levar a encarar períodos de subidas para a Luz muito mais longas, muito mais

difíceis do que era previsto pelos ciclos da humanidade.
A alma humana, hoje, nesse mundo, entrou diretamente, desde muitos anos, no final de um ciclo que foi

denominado, junto aos nossos amigos orientais, o Kali Yuga, o fim da Idade sombria, e, mais próximo de nós,
o Apocalipse ou a Revelação.
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***

Como vários Arcanjos e como o Grande Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) disseram, vocês entraram agora
no Fim dos Tempos, ou seja, no seu período Ascensional.

Eu venho, portanto, apresentar-lhes, além do que eu disse pessoalmente referente à Repulsão, insistir
particularmente no eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO, que é capaz de tirá-los da ilusão da luz oblíqua, chamada de

ATRAÇÃO / VISÃO.

Vários elementos foram-lhes dados pelas minhas Irmãs, referentes a essa atração, a essa sedução, de algum
modo, e a tudo o que estava ligado à visão e suas diferentes características, o que permite diferenciar a visão

do olho, a Visão do Coração, da Visão interior.
A palavra repulsão, na linguagem humana ou mesmo a palavra mal, pode parecer, efetivamente, contrária a uma

lógica espiritual.
Não é assim, se considerarmos, justamente, a potência do eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO.

CRISTO veio, há 2.000 anos, dar o impulso inicial, de algum modo, permitindo o trabalho que se realizou,
doravante, desde alguns anos, e que é, portanto, a sua ‘liberação total’, se tal for a sua possibilidade Vibratória,

da Ilusão desse mundo, penetrar novamente na verdadeira Vida, a Vida Eterna, aquela em que não existe
qualquer separação, qualquer divisão, qualquer predação e onde toda sede será saciada, como dizia CRISTO

na sua vida.

***

Ele é a Fonte de Água Viva, Ele é a Espada, a Espada da Verdade.
Ele é a Espada que vem cortar o que é supérfluo.

Ele é a Luz que desvenda e revela.
Ele é a Luz que queima o que deve sê-lo.

Ele é a Luz que os restitui a vocês mesmos, bem além do papel histórico atribuído por uma encarnação, que
foi, aliás, transformada e travestida pelos detentores do poder e da ortodoxia.

Lembrem-se sempre de que a Luz apenas serve-se do que é existente.
A Luz pode apenas se manifestar, enquanto a Sombra nada pode criar, mas pode apenas inverter o que é da

ordem da Luz, para desviá-la, de algum modo, da sua função de Amor e de Liberdade.
O conjunto de regras, quaisquer que sejam, o conjunto de leis, quaisquer que sejam, em qualquer país que

seja, tiveram apenas um objetivo: o de evitar que a alma humana encontre a Luz.
Mesmo as coisas mais insignificantes, podendo corresponder a um conforto denominado exterior, facilitando a
vida, trazendo uma segurança, trazendo uma facilitação de alguns elementos difíceis da vida mais próxima da

natureza, definitivamente serviram apenas a um único objetivo: o de sempre mais levá-los a viver
especificamente a sedução, a atração, a visão, o desejo, a não satisfação.

Toda vida é construída assim, desde o nascimento até a morte.
As próprias religiões, sem exceção, não derrogam essa regra, porque todas elas travestiram a Verdade, por

vezes conscientemente, por vezes inconscientemente, mas cuja finalidade sempre foi a mesma, sem querer ou
querendo, afastá-los da Verdade, afastá-los da sua Verdade Final.

***

O eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO vai permitir-lhes, além de toda crença, além de toda suposição, engajá-los para
viver o que muitos de vocês viveram aqui, a ‘Cruz da Redenção’, retificar a luz falsificada e penetrar os arcanos

da Verdade.
Felizmente, a História da humanidade sempre foi portadora de testemunhos, em todos os povos, que tiveram



êxito, de uma maneira ou de outra, em viver, exprimindo-o segundo a cultura deles, o ‘princípio da Unidade’.
O processo de CRISTO e do eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO está, antes de tudo, ligado a uma doutrina muito

específica, denominada monismo ou Unidade, também chamada, na Índia, de Advaita Vedanta, mas onde, em
algumas tradições, mesmo ocidentais, vocês irão reencontrar vestígios, através de alguns místicos, ainda que
eles não fossem capazes, em sua vida (ou como eu, na minha vida) de chamar isso de ‘Unidade’, mas de vivê-
la, em todo caso, a fim de transmitir, de algum modo, um testemunho de possibilidades inerentes ao estado de

Unidade.
Foi assim, como eu disse, que eu pude percorrer os arcanos dos segredos da Criação, levando a dar-lhes e a

apresentar-lhes remédios em todos os reinos de campos, um conjunto de conhecimentos do universo e do
cosmos, bem além do que é possível pela simples ciência ou pela simples observação da natureza.

***

Vocês devem, agora, aplicar uma lei essencial.
As leis da matéria são conhecidas, hoje.

Vocês aprendem isso na escola.
Essas leis são chamadas de diferentes modos, mesmo no nível espiritual, mas elas tentaram, todas elas,

apreender a realidade desse mundo.
A grande falsificação consistiu em fazê-los crer que as leis do Espírito eram, de algum modo, estritamente as

mesmas que as leis da matéria.
Inúmeras frases bem conhecidas foram extremamente enganosas nesse propósito, como, por exemplo, a

frase de Hermes Trismegisto: «O que está no alto é como o que está embaixo, para fazer o milagre de uma
única coisa».

O que está no alto é como o que está embaixo, em toda a escala das Dimensões, sim, mas na condição de
que estejam Unificadas.

O próprio ‘princípio da falsificação’, através do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, foi desviar essa Lei da Unidade para
criar o que vocês têm hoje, sob os olhos, em suas vidas, nos seus mundos, a saber: a predação, a

insuficiência, a inveja, o desejo, a esperança ou a esperança do amor, a esperança de um mundo melhor, a
esperança de um futuro melhor, obviamente, não acontece jamais, salvo para aquele que encontrou,

justamente, o caminho e a porta de saída.
Neste caso, o ser vai continuar o seu caminho, ao mesmo tempo estando consciente de que esse caminho é

um caminho de Ilusão e de que a Verdade não é desse mundo.

***

O eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO é o eixo que vem contrabalançar o eixo da luz oblíqua.
A encarnação de CRISTO, que prepara esses momentos que vocês vivem agora, teve esse único objetivo de

fecundar a Terra, de despertá-la, de algum modo, à sua Dimensão da Unidade e prepará-la para a
sua Ascensão.

As circunstâncias, bem reais, ocorreram na crucificação de CRISTO.
A ocultação do céu e os tremores de terra foram uma realidade, refletindo a reconexão estabelecida por
CRISTO, a possibilidade da Redenção, a possibilidade da Ressurreição, que vocês vivem atualmente.

Assim como disse minha irmã Yvonne Amada, o eixo KI-RIS-TI vai bem além da adesão a uma religião ou a
uma vida ou a uma experiência de um ser, mesmo da própria Fonte.

Ele veio apresentar-lhes um ‘modelo’, um caminho, que, hoje, deve fazer parte integrante do seu caminho.
O que foi denominado pela Amada, eu creio, a Fusão, a Simbiose, com CRISTO.

***

A ATRAÇÃO é contrabalançada pela REPULSÃO.
É o ‘equilíbrio’, nesse mundo, que vocês chamam do bem e do mal, as leis do eletromagnetismo, da gravidade,

a lei de Karma.
A REPULSÃO está também ligada, pelo eixo, a CRISTO.

É o eixo que vai permitir-lhes, justamente, sair da ilusão da lei de Karma, veiculada por algumas crenças e
algumas religiões, também tão nefastas como as religiões que negaram a reencarnação.

A reencarnação está ligada ao confinamento e unicamente ao confinamento.
O confinamento consiste em cortar a Fonte e, sobretudo, em criar a obrigação de gerar um novo corpo.

Essa obrigação de gerar um novo corpo cria relações chamadas de ‘laços de sangue’, que CRISTO veio,
durante a sua encarnação, resolver, ilustrando, com isso, a frase na cruz, quando ele disse a Maria e a João:

«João, eis a sua mãe. Mulher, eis o seu filho».



O sacrifício de CRISTO, além da crucificação, consistiu, sobretudo, em tirar as correntes da carne.
Essas cadeias da carne estão ligadas ao próprio ‘princípio da reencarnação’, à necessidade de retomar um

corpo e de fazer crer ao humano que, progressivamente e à medida das suas encarnações, ele ia poder
purificar-se e escapar à referida reencarnação.

Todo um sistema foi construído sobre isso, bem além das suas crenças na reencarnação ou não, chamado de
'sistema de controle do mental humano', indo mesmo até a criação de entidades ditas de luz, vindo acolhê-los
na sua morte, mostrando-lhe os atos de suas vidas, mostrando-lhes uma luz ao longe e dizendo-lhes que era

necessário voltar, que não era o momento.
Os testemunhos de pessoas que realmente morreram vão no mesmo sentido e descrevem perfeitamente a

vida no que é chamado de ‘astral’, com suas diferentes camadas, seus diferentes estágios, até os seus
estágios ilusórios mais elevados, como os Mestres orientais denominaram Shamballa, onde a vida era
paradisíaca, onde o corpo tornava-se luz, onde jardins maravilhosos eram criados, onde a vida parecia

funcionar de maneira muito mais leve do que existe na superfície desse mundo, desse lado aqui do véu.
Essa Ilusão perfeita foi mantida durante milênios por aqueles que, em algum lugar, puxam os cordões desse

mundo, sem que vocês se deem conta, de maneira totalmente invisível e que criam ainda as condições da sua
perpetuação na Ilusão, através, justamente, dessa trama ‘astral’, dessa matriz ‘astral’ chamada de 'sistema de

controle do mental humano'.
As condições foram criadas pela associação, a esta Terra, de um satélite, chamado de Lua, totalmente artificial,
cujo único objetivo é o de recriar, em um ciclo de 28 dias, as menstruações da mulher, assim como as marés,

e, portanto, de manter uma ilusão de refletir a luz do Sol e de manter o que vocês chamam de
eletromagnetismo.

***

Esse confinamento, vivido neste planeta, é o mesmo vivido pelos outros planetas e pelo próprio Sol, dando a
ilusão de que o funcionamento do Universo faz-se segundo as mesmas regras que aquelas que vocês aplicam

nesse Mundo.
Nada é menos verdadeiro.

Isso, algumas das minhas Irmãs já disseram.
A origem, mesmo Vibratória, das palavras que vocês pronunciam, sem delas conhecer o significado e o

alcance real, ilustra, perfeitamente, essa maravilhosa falsificação que, hoje, cai e que nós, as minhas Irmãs,
assim como os Anciões ou os Arcanjos, pouco a pouco, por toques sucessivos, desvendamos desde alguns

anos, a fim de permitir-lhes ousar ir para a sua Verdade.
Simplesmente, o que vocês veem com os seus olhos, com as suas tecnologias, vocês que estão no solo,

nesta Dimensão, e que vocês chamam de cosmos, é apenas o reflexo e a paródia do cosmos do verdadeiro
Universo, que aqueles que provocaram essas ‘leis de predação’ criaram, mantendo, como lhes disse o Grande

Comandante, camadas de ilusão que alteram a sua própria visão e dando uma visão falsa, uma vez que o
cosmos, as estrelas que vocês veem no céu, fazem parte de uma cena de teatro.

Mesmo os seus cientistas consideram que o espaço é vazio, que entre os planetas, os sóis, as galáxias, os
universos, o espaço é repleto de vazio.

O que é totalmente falso.
O que vocês chamam de ‘vazio’ é, de fato, a Luz, porque vocês estão invertidos.

O cosmos, na linguagem suméria original, denominada Gina Abdul, é o kusmus, quer dizer, 'a pele da
serpente’.

***

Muitas, muitas palavras foram transformadas desse modo, de forma a reforçar, justamente, esse 'sistema de
controle do mental humano'.

Esse sistema de controle do mental humano é invisível para vocês, na sua parte mental, onde evoluem esses
seres que os confinaram, mas se manifesta no nível do que é chamado de trama ‘astral’: o emocional, o

desejo, o eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
O eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO é aquele que veio contrabalançar esse sistema de controle do mental humano

pela associação de uma qualidade que havia sido retirada, uma vez que, como vocês sabem, em um plano
bem real, a Consciência do ser humano foi fechada no triângulo Bem, Mal e AL, que foi chamado, eu creio, de

Fogo Prometeico ou Fogo Luciferiano, dando-lhes a ilusão de que toda vida desenrola-se nessas leis, aqui
sobre esse mundo, como em outros lugares, entre o Bem e o Mal, que era preciso resolver, de algum modo,

uma equação e que, se vocês fizessem o bem suficientemente, vocês não teriam que suportar os desagravos
do mal.

E que aqueles que fizessem o mal, colheriam o mal, e que aqueles que fizessem o bem, colheriam o bem.
A maior tragédia da humanidade é essa.

É esse ‘confinamento’.
O impulso de CRISTO foi, justamente, há 2.000 anos, começar a quebrar esse confinamento através de um

trabalho extremamente lento de ‘maturação’, que chegou ao seu termo há dois anos, tendo-os feito entrar



diretamente e em plena consciência no período de desconstrução, de destruição e de dissolução, que vocês
vivem agora: os Casamentos Celestes e o Apocalipse.

***

É claro, nós fomos conscientes, desde muito tempo, de um paradoxo tal desse confinamento, que a própria
Consciência, humana, fechada, não podia crer em outra coisa que nesse corpo que se reencarna e que um dia,
esse Espírito que se liberaria ‘fazendo o bem’ e esperando escapar das rodas das reencarnações e, portanto,

da Ilusão chamada de Samsara.
Mas jamais o ser humano pôde sair dessa ilusão, mantendo a perpetuação de uma espécie pelos ‘laços de

sangue’, vindo reforçar essa lei de Karma e impedir o ser humano de encontrar a sua liberação e a sua
liberdade.

Até um ponto tal que, mesmo hoje, é muito difícil aceitar, para aqueles que não viveram isso, que exista outra
coisa que essas leis estabelecidas, no resto dos universos e das Dimensões, vindo até mesmo negar a
existência das outras Dimensões, vindo até mesmo negar a possibilidade de uma forma ilimitada, de um

espaço ilimitado e infinito, que não tem nem início nem fim, uma vez que mesmo os seus cientistas consideram
que existiu um momento de início, do mesmo modo que existirá um momento de fim.

Existiu, portanto, uma armadilha perfeitamente bem construída, uma vez que, mesmo do outro lado do véu, a
armadilha se mantinha.

Vocês deviam, então, reencarnar-se após terem visto a luz ao longe, após terem falado com os guias e voltar.
Até mesmo Anjos foram especialmente criados, nessa esfera astral ilusória, para fazê-los crer que, quando

vocês morressem, reencontrariam a Luz e a Verdade.
Isso não é verdade.

A Luz não é desse mundo, CRISTO disse isso a vocês.
O seu Reino não é deste mundo.

Vocês estão neste mundo, mas a Verdade está em outro lugar.

***

Então, como encontrar a Verdade, quando ela não faz parte da sua experiência?
Como encontrar a Verdade, quando o conjunto de tudo o que foi construído pelo sistema de controle do mental

humano está caindo, como é o caso hoje?
Bem, evidentemente, muitos seres humanos não podem aceitar que, além das regras desse mundo, a

Liberdade seja total.
Que vocês são ao mesmo tempo uma parcela da Fonte e a totalidade da Fonte.

Que não existe qualquer constrangimento, qualquer limite, qualquer confinamento, enquanto, desde tanto
tempo, as únicas experiências que vocês puderam efetuar são aquelas do confinamento, com as suas próprias

regras.
O sacrifício de CRISTO permitiu isso.

Ele criou o que vocês chamariam, hoje, na sua linguagem, de ‘campo de forma’ ou de ‘campo de ressonância’
que permite àquele que se conecta com Ele, entrar em um processo de redenção que puderam viver alguns

místicos, alguns seres, progressivamente e à medida dos séculos.
Então, é claro, a falsificação da Luz foi muito mais longe.

Quando essas sombras se aperceberam de que o sacrifício de CRISTO era real, elas, então, em um primeiro
momento, criaram religiões para poder fechá-los novamente em um ‘salvador exterior’, em uma intercessão

exterior a vocês mesmos, nos padres, e naqueles, em todas as religiões, que eram intermediários entre vocês
e o Criador e que, de fato, é aquele que tomou posse de uma Criação e que não é absolutamente o Criador.

De tudo isso vocês sabem.
Restava, obviamente, durante esses anos, digerir, talvez compreender e, sobretudo, viver a Essência.

Então, CRISTO, pelo sacrifício do seu sangue, permitiu criar essa ressonância de forma nova que se apoiava,
justamente, sobre esse eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO, que veio contrabalançar, portanto, o eixo ATRAÇÃO/

VISÃO.

***

É claro, aqueles que têm, nos bastidores do que é chamado de 4a. Dimensão, o sistema de controle do mental
humano, fazem apenas adaptar, progressivamente e à medida dos séculos, para bloquear qualquer tentativa de

liberação ou de liberdade do ser humano.
Para isso, foi necessário manter o desejo, sob todas as suas formas.
Para isso, foi necessário manter o medo, sob todas as suas formas.



Para isso, foi necessário disfarçar uma série de verdades e, em particular, disfarçar a Verdade de CRISTO.
Nada melhor, então, do que substituir o nome de CRISTO por outro nome.

Vocês conhecem esses nomes: Sananda, Maitreya, Sanat Kumara e tantos outros que se dizem ser CRISTO,
no lugar de CRISTO, afastando-os da Verdade e fazendo-os aderir, segundo esse princípio de ressonância e
de forma, a ensinamentos baseados na reencarnação, conduzindo, pela Vontade de Bem, a uma liberação da

Ilusão, o que é, obviamente, totalmente falso.
A Verdade é completamente outra.

Ela não é deste mundo, Ele lhes disse, e é a Verdade.
Apenas na identificação ao princípio CRISTO, KI-RIS-TI, como disse a Irmã Yvonne Amada, é que vocês

poderão esperar desvendar-se a si mesmos, abrir a sua porta e juntar-se aos mundos da Unidade, ou seja, não
mais estarem condicionados, em momento algum, pelo sistema de controle do mental humano.

O sistema de controle do mental humano está inscrito no ser humano, em todas as suas atividades, em todas
as suas crenças.

Que elas sejam espirituais ou sociais, elas são todas construídas na lei da Dualidade, elas são todas, sem
exceção, construídas no medo, na falta e na predação.

Tudo nesse mundo evolui segundo essas regras da Dualidade, enchendo suas cabeças com a ideia de que
um dia vocês sairão da Dualidade, aplicando as leis da Dualidade.

As leis de ação/reação não são as leis da Graça.
Jamais.

E elas jamais o serão.
A ‘lei de causalidade’, tal como vocês a definem, ainda que apenas, por exemplo, em relação à gravidade, não

pode existir nos mundos Unificados.
Se eu tomar o exemplo da lei de Newton: a maçã que cai da árvore, ela cai.

Imaginem que vocês tenham uma árvore em uma Dimensão Unificada: a maçã jamais poderia cair, porque são
vocês que criam a maçã.

Como compreender isso, quando vocês estão fora da verdadeira Vida?
Isso não pode ser compreendido, nem mesmo aceito, ainda mais que tudo foi feito para impedi-los de aceitar

que o que vocês viviam era uma Ilusão.

***

É muito fácil dizer que esse mundo é uma Ilusão.
Vários mestres, em particular no Oriente, disseram isso, mas não é por isso que vocês dele saíram.

É preciso, portanto, superar, aí também, essa crença na Ilusão desse mundo, porque há um paradoxo e isso
vocês compreenderam: esse corpo é uma ilusão, mas é no Interior dele que deve ser vivida a Redenção.

Não é possível dele sair de outro modo.
Então, o sacrifício de CRISTO, pela criação da ‘ressonância da Graça’, permitiu a alguns humanos aproximar-

se dessa lei de Ação da Graça, sair do confinamento do triângulo Luciferiano.
Isso vocês perfeitamente realizaram, primeiro em alguns milhares e, em seguida, e um número cada vez maior
de pessoas, permitindo-lhes então sincronizar-se com a lei da Graça e chegar ao que é denominado, hoje, Luz

do Supramental, Onda Galáctica, Luz Adamantina, Ressurreição, não importa, é exatamente a mesma coisa.

***

O eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO, portanto, leva, pouco a pouco, a desconstruir o sistema de controle do mental
humano, a desarmar os mecanismos, a superar e a transcender o medo, todos os medos, exceto o medo da

morte, a ousar ir além das suas próprias crenças, quaisquer que sejam, budistas ou outras, a superar as
crenças para entrar no campo de experiência da Graça.

Isso permitiu, para muitos de vocês, sair da Ilusão Luciferiana, ativar a Coroa Radiante da cabeça, portanto,
liberar a Ilusão Luciferiana do Bem e do Mal, a fim de viver o desenvolvimento das suas Estrelas, ativar a Cruz
da Redenção, mais recentemente, as Cruzes Mutáveis e, agora, estabilizar a Cruz da Redenção pela ativação

do ponto ER da cabeça, que é a imagem do Coração na cabeça de vocês (ndr: ver o Protocolo ‘Yoga
Integrativo) (*).

Vocês tiveram êxito, portanto, coletiva e individualmente, em superar as leis da Matriz.
Resta agora sair da totalidade do sistema, do seu sistema de controle do mental humano.

***

As entidades que controlavam esse sistema de controle do mental humano, vocês sabem, não poderão
reproduzir uma nova Matriz falsificada.



Vocês vão, portanto, juntar-se a Matrizes Unificadas, todos vocês, sem exceção.
De acordo com a sua Vibração, essa Matriz poderá ser de uma gama de variação Vibratória profundamente

diferente, mas elas nunca mais serão mais cortadas da Fonte, cortadas dos seus próprios estados
multidimensionais.

Isso acontece agora e vai terminar dentro de muito pouco tempo.
A potência que permitiu isso é a potência do eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO.

Pelos mecanismos da Ação da Graça, pelos mecanismos do Abandono à Luz, vocês, quase todos, passaram
a etapa que eu qualificaria de probatória, que é ter despertado a Coroa Radiante da cabeça.

Alguns de vocês foram mais longe, pela Fusão das Três Lareiras, foram capazes de juntar-se ao Corpo de
Estado de Ser, de sair inteiramente desta Matriz e de conceber esta Matriz como o que ela é, ou seja, uma

construção quimérica, imaginária, totalmente.
Outros não tiveram ainda essa oportunidade.

Se não tiveram essa oportunidade, significa que a sua estrutura Vibratória, ou não permitia isso, porque, como
lhes disseram os Arcanjos, nós tínhamos necessidade de vocês aqui, e não na Unidade, por enquanto, ou

porque um medo, bem real, permanece neles.
E esse medo, vocês compreenderam, é o medo final que está ligado ao ‘Choque da humanidade’, que é o

medo da morte desse veículo.
Há apenas isso, hoje, que, no indivíduo, opõe-se ao seu acesso ao Estado de Ser.

O Corpo de Estado de Ser foi reconstruído por intermédio da Coroa Radiante da cabeça, ele foi reconstruído
de forma idêntica, através do Tubo de Cristal, permitindo, agora, viver a Fusão das suas Três Lareiras e

acender, enfim, a Coroa Radiante do Coração, na condição de superar o medo da morte, o medo do
esquecimento.

***

Eis onde vocês estão, eis aonde conduziram as suas próprias ativações: a desconstruir, vocês mesmos, o
sistema de controle do mental humano, para não mais crer ingenuamente no que foi dito, mas para viver a
experiência da Vibração, viver a experiência da Vida, ao mesmo tempo mantendo esse corpo na Ilusão.

Alguns de vocês têm, agora, Vibrações e percepções suficientemente claras e precisas para compreender e
aceitar que nós dissemos a Verdade e que nós aplicamos a Verdade.

E que todo o resto, que não é vivido na Vibração, todos os sistemas de ensinamentos baseados nos
conhecimentos abstratos, mesmo os mais coerentes e os mais construtivos, são apenas ilusões instauradas

para perpetuar o sistema de controle do mental humano.
Vocês são, realmente, as Sementes de Estrelas.

Resta-lhes, agora, despertarem-se, inteiramente, à sua Dimensão de Estado de Ser, à sua origem estelar.
Isso lhes aparece, para alguns, nos seus sonhos, nas suas visões, quer sejam Interiores ou do Coração, mas,

sobretudo, pela Graça das Vibrações que os percorrem, vocês conseguiram sair, ao menos em parte, do
sistema de controle do mental humano.

Resta-lhes, agora, reencontrar a sua dimensão de Eternidade, a sua não limitação, o seu não confinamento.
Isso se desenrola sob seus olhos e vai desenrolar-se, agora, no pouco tempo que resta antes do fim definitivo

desta Dimensão.
Vocês estão aí, também, para amar e para servir, para irradiar o que vocês são e para levar um número sempre

maior dos seus Irmãos e Irmãs além da Ilusão, pela sua Presença, pelo seu comportamento, pela Luz que
emana de vocês, mesmo se alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs puderem ser tomados de um medo

terrível quando a Luz chegar ou quando um ser portador da Luz encontrar-se diante deles.
Não é preciso julgar, é preciso continuar a Ser, é preciso continuar a desenvolver a potência de KI-RIS-TI e de

REPULSÃO, até, como o dizia a minha Irmã Yvonne Amada, tornar-se CRISTO.
É esta etapa que, agora, para aqueles que ainda não a viveram, vai se expressar pela ativação da Coroa

Radiante do Coração, pela Fusão dos seus Éteres e pela capacidade, cada vez maior, para perceber o que
está além do véu, chamado de sistema de controle do mental humano.

***

O conjunto de camadas isolantes que foram enumeradas (a ionosfera, a magnetosfera e a heliosfera) estão
agora, doravante, permeáveis, inteiramente, permitindo um contato, cada vez maior e gradual, com a Verdade,

além dos mundos da Ilusão.
Muitos de vocês desenvolvem, neste momento, a visão etérea, permitindo-lhes ver as partículas Adamantinas,

a Luz Azul e a Luz Branca, que se infiltram por todo esse mundo, vindo desconstruir e dissolver, se vocês
quiserem (como um desenho animado, como vocês chamam hoje, ou como uma borracha que viria apagar um

desenho), e restituí-los à sua Verdade.
É exatamente o que vocês estão vivendo, até mesmo na sua Consciência, até mesmo nos seus corpos.

Isso, também, várias Irmãs disseram, porque vocês vão para a sua Liberação total.



Somente o medo, ainda presente, de perder essa personalidade, pode ainda travá-los no acesso à sua
Verdade.

Os testemunhos Vibratórios que vocês vivem, a ativação de Sementes de Estrelas, a ativação de algumas
funções espirituais, ligadas a essas Estrelas, permite-lhes, pouco a pouco, aderir à Verdade e sair da Ilusão

das crenças do sistema de controle do mental humano.
Vocês estão nesta etapa e é a principal, a mais grandiosa.

Isso começa a partir de amanhã (1º de maio).

***

Recorram ao CRISTO.
Não pensem no CRISTO histórico, mas pensem em KI-RIS-TI, se aquilo os incomodar.

Pensem no Sol, porque vocês são um Sol, vocês são uma Semente de Estrela e vocês são a Fonte.
Mesmo se isso, por enquanto, parecer-lhes separado de vocês, vocês não estão separados disso.

Aí estão as poucas palavras que eu tinha que dar a vocês, como complemento, referente a esse eixo.
Um dos Arcanjos irá comunicar a este canal o modo de trabalhar também, além das Cruzes Mutáveis e da Cruz
fixa, na fortificação, de algum modo ou na diminuição, isso depende, do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, permitindo-

lhes penetrar, ainda mais, na sua Verdade e na Verdade Última e final, além da Ilusão, além desse corpo e
além do sistema de controle do mental humano.

Se existirem, em vocês, questões em relação a essas algumas palavras, muito breves, e se eu puder
responder, então, eu irei fazê-lo.

***

Questão: meditar ao sol pode nos levar a fusionar com o Sol?

Isso foi desenvolvido amplamente por Sri Aurobindo, há alguns meses.
Sim, inteiramente.

Mas lembre-se de que tudo isso são apenas etapas que permitem crescer na experiência, mas que, em última
análise, você deve passar por esse medo da morte e transcendê-lo.

***

Questão: é possível, no decorrer de tal meditação, morrer para esse corpo físico?

Sim, isso pode ser.

***

Questão: como pode persistir um medo da morte, sabendo que repetidamente foi vivida durante as
reencarnações passadas?

O medo da morte está inscrito na reencarnação.
Somente aquele que encontrou a Unidade não tem mais medo da morte, porque ele existe além da morte,

enquanto que a consciência limitada não sabe que ela existe além da morte.
É todo o princípio da identificação a esse corpo, a essa personalidade, a esse mecanismo de funcionamento,

no qual você está hoje.
O medo da morte está inscrito té mesmo no que é chamado de instinto de sobrevivência, que faz parte das

falsificações aplicadas no seu cérebro e que reprimiu, de algum modo, a expressão do DNA.

***

Questão: é por isso que não nos lembramos das nossas mortes anteriores?

Em parte.
A memória, mesmo quando ela volta, do conjunto das suas encarnações passadas, do conjunto das suas

mortes passadas, não os libera do medo da morte.



***

Questão: a luz descrita nas EQM (Experiências de Quase-Morte) faz parte de uma falsificação que
leva ao mundo astral?

Inteiramente.
Raros são os seres, quando dessa experiência, capazes de sair do astral, de atravessar a luz e de serem

autorizados a ver o que há do outro lado da luz falsificada.
Aqueles conseguiram, de algum modo, escapar dos guias que os vigiavam quando eles saíam do corpo deles.
Esses guias nada mais são do que guias astrais, que podem tomar qualquer aparência, a fim de melhor seduzi-

los.

***

Questão: e sobre os seres que se fizeram prender por essa falsa luz? Há uma Redenção, qualquer
que seja o caminho de uns e de outros?

Todos vocês foram, sem exceção, e todos nós fomos, sem exceção alguma, presos por essa luz.
Somente aqueles que tiveram êxito em fundir-se nessa luz, que viveram a experiência de morte iminente, na

sua totalidade, puderam descrever uma Luz de Amor inacreditável, que não existe sobre a Terra.
Mas a maior parte parou antes dessa luz, porque eles foram parados, como eles mesmos dizem, pelos guias,

apresentando-se com os traços de pais desencarnados ou de seres de Luz, bloqueando-os, para que eles não
acedessem a essa Luz.

Somente aquele que penetrou essa luz ou que passou do outro lado dessa luz, para ver a verdadeira Luz e
viver a verdadeira Luz, transcendeu o medo da morte, não os outros.

Isso basta, contudo, para mudar a vida dessas pessoas, porque elas se aproximaram do Amor e sabem que há
outra coisa depois da morte.

Mas essa outra coisa, depois da morte, não é a liberação.

***

Questão: por duas a três noites, tenho pressões no nível do coração, que geram estados de medos,
que diminuem progressivamente e à medida que esses episódios se repetem. É uma forma de

aprendizado de se desprender em relação ao medo da morte?

Sim.
Quando o medo da morte for transcendido e superado, então, o Coração vai Vibrar pela Eternidade.

***

Questão: como fizeram os Anciões e as Estrelas para atravessar esse véu e não mais voltar?

Nós não o atravessamos.
Nós fomos colocados à parte, nessa matriz, ao mesmo tempo reencontrando a nossa Multidimensionalidade.

Para os Arcanjos, isso é diferente.
Foi necessário esperar a primeira descida do Espírito Santo, em 1984 do seu ano Terrestre, para que os

Arcanjos pudessem aproximar-se do Sol e aproximar-se até a 5ª Dimensão.
No que se refere às Estrelas, no que se refere aos Anciões, é uma missão que nós aceitamos, que permitiu

manter o que nós chamamos de uma identidade que foi a nossa durante a nossa última vida, ao mesmo tempo
estando em outras Dimensões, mas ainda dependentes desta Dimensão, uma vez que nós aí estamos.

É uma missão que nós aceitamos.

***

Questão: é importante conhecer a linhagem para trabalhar nas Cruzes Mutáveis?

Isso não tem relação alguma, nem qualquer espécie de importância.



A linhagem revela-se a você mesmo, quando o momento chegar.
Ela não pode ser trazida como conhecimento exterior.

***

Questão: se o coração que parar nesta encarnação, Vibrar eternamente com a Fonte, a Fonte é então
um movimento semelhante à expansão/contração de um coração?

A Fonte é um coração em expansão permanente e infinita.
Nada é finito na Unidade.

Tudo é infinito e indefinido.
É a Liberdade e a Autonomia.

***

Questão: a Essência vivente corresponde à Vibração do Amor, à sua pulsação?

Mas a vida é pulsação e Vibração, falsificada ou não.

***

Questão: isso é criado pelo Amor da Fonte?

Não pode existir criação, mesmo falsificada, da qual a Fonte estaria ausente.
É apenas uma limitação, um confinamento e o fim da Multidimensionalidade que está em causa.

***

Questão: então, tudo é Amor?

Inteiramente.
Mesmo para aqueles que nós poderíamos chamar de sombras.

Nada pode opor-se ao Amor.

***

Questão: a Vida, o Amor e a Luz são a mesma expressão da Fonte?

Pode-se dizer assim.
Lembre-se, contudo, que o dizer assim, ou o dizer de milhões de modos, nada mudará no seu confinamento.

Você não sairá do confinamento pelas palavras.
Você não sairá do confinamento pelos conceitos, porque você irá substituir, naquele momento, crenças por

outras crenças.

***

Questão: como melhor compreender a vivência da Eternidade?

É impossível compreender, uma vez que vocês são efêmeros e que a consciência é limitada.
Nenhuma descrição pode fazê-los aproximar-se da Eternidade.

Assim que houver uma palavra, uma expressão ou uma definição, isso já não é mais a Eternidade.
Vocês não podem, até mesmo, imaginar o que é a Eternidade, justamente devido ao seu confinamento.

***



Questão: aqueles que estão no Maha Samadhi alcançam, justamente, essa Eternidade?

Todo ser que acendeu a Coroa Radiante do Coração, de maneira definitiva, está em Samadhi e, portanto, vive
a Unidade e a Eternidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs humanos encarnados, Graças e Bênçãos, em vocês e em nós, e no Um.
Amor, Luz e Fogo.

Amor, Luz e Verdade.
Amor, Luz e Unidade.

************

(*) – Série **PROTOCOLOS** - YOGA INTEGRATIVO:
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html

***
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 Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Irmãos e Irmãs, presentes, aqui e em outros lugares, sobre esta Terra, eu lhes apresento minha Graça e minha
Bênção.

Eu exprimi, em várias ocasiões, uma série de elementos referentes à Luz: desde meu próprio caminho, minha
própria experiência, desde a tensão para o Abandono à Luz.

Hoje, eu gostaria de apresentar a vocês os elementos que lhes serão oferecidos a viver, pelo encontro com a
Luz.

Os Anciãos lhes falaram de consciência antiga e de Consciência nova.
Eles lhes falaram, também, de um mecanismo de sobreposição das duas consciências.

Eu vou, eu, dar-lhes certo número de elementos que vai permitir-lhes, eu diria, justapor [colocar uma coisa ao
lado de outra, de maneira que nada as separe -http://www.dicio.com.br/justaposicao/ ] e viver a justaposição,
com a maior facilidade possível, entre o êxtase da Luz (a Alegria, se vocês preferirem) e sua vida sobre este

mundo.

***

A grande diferença, que é a sua, em relação a nós, Estrelas (que vivenciamos esses estados, para muitas de
nós, de maneira, eu diria, reclusa, fora do mundo, de algum modo), é que a maior parte de vocês tem a viver

esses estados novos da Consciência, enquanto mantendo uma vida exterior social, afetiva e outra.
Naturalmente, e como lhes disse minha Irmã GEMMA (ndr: intervenção de GEMMA GALGANI de 24 de outubro

de 2011) (*), há momentos em que a Luz irá Chamá-los de maneira muito mais intensa do que em outros
momentos.

Caberá a vocês, então, ali responder, de maneira adequada.

HILDEGARDA DE BINGEN - 30 de outubro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dicio.com.br/justaposicao/
http://4.bp.blogspot.com/-k_IlIPxSdrY/TrF7ihTTSeI/AAAAAAAAAGU/ZWePS5TWofA/s1600/hildegard40.JPG


O êxtase na Luz, como vocês sabem, proporciona um sentimento real e uma vivência da Unidade com toda a
criação, com todas as Consciências, com todos os Universos.

O que, é claro, nada tem a ver com a consciência da vida ordinária, tal como vocês a levam em suas
ocupações, quaisquer que elas sejam.

Há, até mesmo, certo número de ocupações que poderiam, a priori, parecer-lhes em total em contradição com
o êxtase da Luz.

Isso pode ser o caso nas fases iniciais.
Mas, muitas vezes, vocês dão-se conta, por vocês mesmos, através de sua própria experiência, que, passado

os primeiros instantes e as primeiras surpresas dessa vivência da Luz, vocês tornar-se-ão, paradoxalmente,
mais lépidos, para muitos de vocês, para manter algumas atividades.

***

Os estados de consciência associados à Vibração traduzem-se, como vocês o vivem, por percepções
particulares de Vibrações, resultando em alterações (se podemos assim nomeá-las) referentes ao

funcionamento ordinário da consciência, no momento.
Existem, também, momentos em que lhes é mais fácil viver a Comunhão com os Irmãos e as Irmãs

encarnados, ou conosco.
Esses momentos se refletem por uma impressão de alargamento, de expansão, da Alegria, continuamente,

que, às vezes, pode parecer-lhes ser ao oposto de um novo centramento, mas, bem mais, um sentimento de
explosão de inquietação, de calor.

Isso corresponde a uma fase de aclimatização.
Muito rapidamente, a Luz irá procurar um Alinhamento e irá procurar um estado Interior de plenitude e de

vacuidade, simultaneamente.
Eu tentei encontrar, com a maior precisão, as palavras que correspondem a este estado.

Compreendam bem que isso não é fácil nem vidente, porque já, falar, é se afastar.
Então, viver este estado de Consciência irá parecer-lhes, de qualquer forma, totalmente diferente do que vocês

puderam experimentar.
As percepções, as sensações de calor (ao nível do Coração e do corpo), vão fazer Vibrar a consciência e levá-
la, ou a se dissolver na Luz, ou a viver mecanismos diferentes, mas contribuindo para estabelecer a Alegria e,

de algum modo, certa forma de excitação (que não é uma), de satisfação Interior que não está ligada à
satisfação de um desejo, mas, mais, à certeza de alcançar e de viver algo que não é ordinário.

Naturalmente, este estado vai, mais ou menos rapidamente, transformar seu modo de apreender e de viver sua
vida.

Tudo o que lhes parecia antes separado, em vocês como no exterior de vocês, vai tender a desaparecer.
A Alegria será cada vez mais frequente e os questionamentos irão desaparecer, eles também, muito

naturalmente, sem que vocês tenham que colocar sua consciência nisso.
Esses momentos irão se refletir, também, por sentimentos de Paz que lhes parecerão, é claro, totalmente

diferente das pazes ordinárias que vocês podem viver em suas meditações ou nos momentos em que nenhum
elemento de sua vida vem alterar sua tranquilidade.

***

Para vocês que vivem neste século e que não estão reclusos, a quantidade de elementos do ambiente que
chegam a vocês está extremamente longe do que nos chegava, para nós, em nossa época, ou mesmo mais
recentemente para alguns Anciãos, antes do aparecimento dos seus meios ditos modernos, tecnológicos, de

comunicação.
Há, efetivamente, uma espécie de diferença entre aquele que realizava o Si, em sua gruta e, hoje, vocês que

vivem vidas integradas em uma sociedade particular onde vocês têm o hábito de emborcar o conjunto de seus
sentidos e de suas reflexões nas múltiplas interações que lhes são propostas, em suas diferentes funções, em

suas diferentes tarefas.
Isso poderia parecer, a priori, muito mais difícil para alguém que teria sua vida dirigida, unicamente, ao aspecto

meditativo ou recluso.
Não é isto.

Isto não é, porque as circunstâncias precisas do êxtase, na Luz (do Despertar, da Realização do estado
CRISTO), atinge hoje uma consciência que é, quando mesmo, profundamente diferente daquela que era a

nossa, desde simplesmente algumas gerações.
Há, de alguma maneira, uma maleabilidade nova e uma nova capacidade da consciência para se adaptar.

Eu não falo, evidentemente, do seu desejo sincero de viver a Luz, para a maioria de vocês que me escutam ou
que irão me ler.

Mas, sim, de uma real plasticidade que resulta do trabalho preparatório que foi realizado pela efusão
progressiva da Luz, sobre este mundo, desde quase 30 anos.



Isso, na realidade, introduz, de maneira muito sutil e muito discreta, ao nível do funcionamento do ser humano,
uma espécie de permeabilidade, progressiva e crescente, à Luz.

Mesmo se, hoje, vocês não têm a consciência nítida, bastaria simplesmente voltar no tempo, antes deste
período de uns trinta anos (se tal é que sua idade seja superior), para fazê-los viver, diretamente, a amplitude

da Vibração que é a sua, esta de sua consciência em relação àquela que era há 30 anos.

***

Um conjunto de meios foi utilizado, pelas forças tecnológicas opostas à Luz da Unidade, para tentar reprimir, de
alguma forma, a Luz.

Obviamente, isso fracassou, completamente, já que a Luz (como vocês sabem, e como todos nós
proclamamos e anunciamos) se difunde, cada vez mais, sobre esta Terra e na consciência humana, e nos

corpos humanos.
Deste modo, então, vocês podem viajar, de maneira, talvez, mais fácil, de um estado a outro.

Naturalmente, essa viagem, de um estado a outro, acompanhar-se-á de um momento (que será ou individual,
ou coletivo) em que vocês serão levados a estabelecer-se, de alguma forma, de maneira definitiva, neste

estado de êxtase.
Evidentemente, naquele momento, as circunstâncias da vida social exterior não serão mais, de qualquer

maneira, as mesmas.
E isso, vários Anciãos, e Estrelas também, lhes falaram, de diferentes formas.

Tudo isso, como vocês sabem, acontece, nesse momento mesmo, sobre a Terra, pelas mudanças e pela
Liberação da própria Terra, que está em andamento.

Pela modificação, também, de um conjunto de Vibrações ou de Irradiações que chegam, não unicamente
através da efusão da Luz (seja do Espírito Santo, da Adamantina ou da radiação do ultravioleta), mas de um

conjunto de Irradiações vindo do Universo Unificado, no qual este sistema solar começa a penetrar e a viver os
efeitos.

Não se trata, portanto, só e exclusivamente, do efeito da nova Tri-Unidade ou da nova Luz, real e Unitária, mas,
sim, da conjunção de um número muito importante de circunstâncias, cujo conjunto contribui (pouco a pouco,

por esse fenômeno de elasticidade e de aclimatização) para modificar o próprio estado da consciência
ordinária.

Obviamente, muitos seres humanos absolutamente não têm consciência disso porque eles não estão à escuta,
no momento, do que seu corpo pode dizer-lhes, do que seus sonhos podem significar-lhes, de maneira

diferente de antes.

***

O estado de êxtase não é um estado que vai desconectá-los, então, neste mundo e nesta época, totalmente,
deste mundo.

Porque (como várias Irmãs e Anciãos lhes disseram) seu papel é aqui, durante esta fase particular da história
da humanidade que vai ver o estabelecimento dos últimos Códigos da Luz Metatrônica, durante certo período

de tempo.
Este período de tempo, muito específico, será indicado pela Abertura do Céu.

Restarão, naquele momento, alguns meses para viver, às vezes no êxtase e às vezes sobre este mundo.
Porque seu lugar será aqui, a fim de entrar, definitivamente, no serviço total à humanidade e favorecer, de

algum modo, a Graça e a Comunhão, para o conjunto desta Terra.
Não busquem, no entanto, uma função, uma atribuição, um lugar, ou o que quer que seja, porque tudo isso irá

lhes aparecer, de maneira extremamente clara, sem buscá-lo, no momento oportuno.
O que quer dizer que este não é o momento de decidir ou de saber o que vocês irão fazer, naquele momento,

porque a Luz irá predizê-lo para vocês.
E isso irá se realizar, eu diria, em Comunhão com o conjunto das Consciências Livres, com o conjunto dos
Anciãos, das Estrelas, dos Arcanjos e das diferentes frotas Intergalácticas Unificadas, quaisquer que sejam

suas Dimensões.
Tudo isso, vocês podem imaginar, é objeto de intensos preparativos que vocês vivem, por outro lado, em

vocês, de diferentes maneiras.

***

A Luz, como vocês sabem, por sua Inteligência, antes mesmo de fazê-los viver Comunhões de êxtase, vai, de
algum modo, fazer a limpeza do que são, eu diria, obstáculos à perfeita permeabilidade à Luz, qualquer que

seja o estado de adiantamento de suas Coroas e do despertar do seu Fogo do Coração.
Tudo está preparado, nesse momento, e desde um ano.



Isso lhes foi anunciado e dito, de diferentes maneiras, referente, também, à Liberação do Sol, à Liberação do
Núcleo da Terra e, agora, do seu manto, mas, também, da Liberação de seus Céus.

Tudo isso concorre para o estabelecimento de um plano onde tudo está perfeitamente orquestrado e
minuciosamente orquestrado.

Mesmo se as circunstâncias, aparentes, exteriores, referentes à sociedade humana, podem parecer às vezes
ao inverso, totalmente, do que são, vocês não têm que se preocupar com isso.

Como vocês sabem, uma série de circunstâncias da sociedade deve irremediavelmente mudar.
Isso foi anunciado, desde muito tempo, e se desenrola sob seus olhos, ao seu ritmo, sobre o qual nós

mesmos não temos qualquer controle: a interação de forças na presença em meio à humanidade (que isso seja
forças que resistem à Luz ou forças que, hábil ou desajeitadamente, vão para a Luz).

Desta interação resulta o que vocês veem, todos os dias, o que acontece sobre este mundo, mas, também, o
que acontece em sua consciência.

Porque, como isso lhes foi dito, não há diferença entre o que vocês vivem, no Interior de vocês, e o que se vive
no exterior.

Então, é claro, dependendo do local da Terra em que vocês estão, as circunstâncias não são perfeitamente as
mesmas, tanto Interiormente como exteriormente.

Tudo isso faz parte, aí também, de uma lógica perfeita já que a Inteligência da Luz está totalmente a trabalho,
agora, desde vários meses, sobre esta Terra.

***

Portanto, a partir do momento, se o podemos dizer, em que este estado estiver instalado, de maneira
estabilizada e quase permanente (ou seja, no momento em que vocês irão viver a Consciência da Unidade em
quase totalidade, que vocês tenham acesso ao seu Estado de Ser ou não, à dissolução ou não), os estados
Vibratórios e os estados da Consciência que estão ligados ao Ser irão se tornar suficientemente intensos e

perceptíveis para permitir-lhes realizar o que foi chamado de ‘serviço à humanidade’.
Não coloquem questões em relação a isso.

Obviamente, é-lhes preciso, também, respeitar seu próprio calendário Interno, seu próprio relógio Interno.
Quando a Luz chamar por vocês, respondam ali, qualquer que seja o momento, o que quer que vocês façam.

Isso, também, foi anunciado.
Isso é extremamente importante, porque esses momentos são, para vocês, a oportunidade a mais importante

para aproximá-los do êxtase.

***

O êxtase e a íntase (já que são as duas faces da mesma peça desta Consciência do Ser) vão fazê-los
aclimatar-se, de algum modo, a esta nova Consciência.

Não haverá, então, a priori, grande ruptura ou grande separação (mesmo se isso pode às vezes ser vivenciado,
de maneira dolorosa, pela Noite Escura da alma) de qualquer elemento que constitui sua vida.

Não será a Luz que irá romper o que quer que seja, em vocês, mas, sim, vocês mesmos (pela Inteligência da
Luz que irá se tornar a sua) que irão estabelecer as novas regras da sua Consciência, da sua vida, do seu

sentido de serviço, para a humanidade, no período que se abre.

***

O êxtase da Luz confere uma força, também, nova.
Esta força não é uma força ligada à vitalidade, mas é, sobretudo, uma força do Espírito.

Porque o Espírito se verte, sobre vocês e em vocês, e os faz descobrir o que eu denominaria, não mais a fé,
mas a certeza absoluta da Luz que nada pode vir abalar e, eu diria, até mesmo os episódios onde vocês

arriscam encontrar esta Noite Escura da alma (se este é o caso para vocês, isso não absolutamente nem uma
obrigação, nem uma coisa certa, para cada um).

Quanto melhor vocês aquiescerem à Luz (seja em seu Apelo, seja em suas manifestações), melhor vocês irão
viver o que, para vocês, ainda hoje, pode parecer-lhes delicado, difícil, ou até mesmo impossível (que isso seja

em seus apegos, na maneira que se desenrola sua vida).
Aí também, não antecipem, não busquem viver o instante seguinte (por um de seus pensamentos, de seu

mental), mas, aí também, estejam certos de que a Inteligência da Luz (mesmo nos momentos em que vocês
vivem momentos em que lhes pareçam se afastar, em que lhes pareçam viver estados de frustração ou de

Noite Escura da alma), mesmo naqueles momentos (e, para alguns, principalmente naqueles momentos, onde
a personalidade pode menos interferir), a Luz irá agir, em vocês e, naturalmente, em seu mundo, em seu

ambiente, próximo ou distante.



***

A Luz vence e se estende, efetivamente, passo a passo, em vocês, nos diferentes setores de suas vidas, mas
também ao redor de vocês, tanto perto como mais longe, no conjunto da Terra.

Tudo o que vocês observam, tudo o que vocês irão observar, da maneira cada vez mais evidente (se tanto é
que vocês observam o que acontece no exterior), lembrem-se de que o que acontece no exterior, acontece em

vocês.
Muitos, sobre esta Terra, perceberam que o Som do Céu e da Terra começa a generalizar-se e a se manifestar

por tempos mais prolongados.
Isso está perfeitamente sincrônico com o aumento do Som da alma e do Espírito e, às vezes, para alguns de

vocês, pelo aumento do Som específico do Canal Mariano, preparando, de algum modo, o encontro com
MARIA e com uma das Estrelas que está mais próxima de vocês.

***

Tudo isso se apresenta.
Evidentemente, nós poderíamos também, ainda, desenvolver a presença desses circuitos (que eles se refiram

como Estrela, como Porta).
Mas eu creio que elementos suficientes lhes foram dados em relação ao que vocês vivem, e que não é

necessário, nem mesmo útil, apreender os outros mecanismos por um compreensão intelectual.
Vocês irão se aperceber, aliás, de que nos momentos em que a Luz chama por vocês (como em seus

momentos em que vocês decidem alinhar-se), se vocês aceitam não elucidar o que acontece, vocês irão viver
ainda mais facilmente o que está em via de acontecer.

Porque vocês irão se tornar, naquele momento, o que está prestes a acontecer, em vocês.
Assim funciona o estabelecimento da Luz e o estabelecimento do Si, no Ser, em sua Verdade, em sua

Unidade.

***

Naturalmente, os Anciãos, em seus diversos ensinamentos, foram-lhes dados, recordados, elementos muito
simples, para sempre mais adaptar-se à Luz.

O êxtase que é para viver é, então, uma revolução.
Uma revolução que, a um dado momento (apesar desta plasticidade e desta experiência, por toques

sucessivos) será verdadeiramente uma revolução total e um afluxo, total, da Luz.
Naquele momento, vocês não poderão mais, nem recuar, nem funcionar, de qualquer maneira, como antes.
Vocês poderão dizer, como aqueles que tiveram experiências às portas da morte: há um antes e um depois.

E este depois nada tem a ver com o que vocês eram antes.
Grande parte da personalidade é chamada a desaparecer.

Grande parte dos comportamentos, dos desejos, é chamada a transformar-se, de maneira radical.
 E, ainda uma vez, isso não ocorrerá pela influência de sua vontade (que decide melhorar), mas sim pelo

estabelecimento da Luz, em vocês, após seu desdobramento no conjunto do seu corpo.
Vocês irão perceber, concreta e diretamente, que, efetivamente, este corpo é um Templo onde se realiza a

‘alquimia’ da Luz, permitindo (pelas Portas, pelas Estrelas, pelos Fogos) sintetizar (como isso foi dito) o Corpo
sem costura, o Corpo de Ressurreição, o Corpo de Estado de Ser (como vocês o nomeiam, hoje).

***

Tudo isso se desenrola durante esse período de tempo, entre o momento em que o Céu se rompe e o
momento em que termina, de alguma forma, o estado Dimensional ilusório.

Então, nada há a buscar em relação ao amanhã.
Não há que ter data porque (como lhes disse o Ancião que dirige os Anciãos) tudo isso é agora (ndr: O.M.

AÏVANHOV).
E isso não é uma invenção da imaginação ou um jogo de palavras, porque isso acontece, real e concretamente,

em vocês.
Então (e como isso foi dito), é claro, aqueles que estritamente nada vivem, nem nada percebem (tanto no

Interior como no exterior), estarão em atraso.
E é apenas esse atraso que pode induzir, na Terra, mecanismos profundos de distorção até o momento
coletivo final, induzindo, para aqueles que não vivem esses processos, tanto medos como projeções da

emoção e do mental que vão ao encontro da Luz.



É em relação a essas circunstâncias (que elas se refiram a vocês, de perto ou de longe) que lhes convém
estar, o máximo possível, na Graça e na Comunhão com esses Irmãos e essas Irmãs, que estarão, por um

tempo, desviados e desestabilizados, profundamente, porque isso será para eles viverem.
Não é a Luz que vem desestabilizar, mas, simplesmente, a recusa ou a não aceitação do que é desconhecido.

***

Vocês que têm a oportunidade de viver uma das Vibrações das Coroas ou uma das Portas, vocês podem
considerar que, qualquer que seja o estado do seu calendário e do seu relógio Interiores, vocês estão mais

bem colocados para servir e para Amar, naqueles momentos.
Aconteça o que acontecer, o conjunto das modificações (que se desenrolam, em vocês, como sobre a Terra)
vai se tornar cada vez mais evidente para aqueles que o vivem e cada vez mais afastado, durante certo tempo,

para aqueles que não o vivem, por uma razão que lhes é própria, pertencente à sua Liberdade.
E a Liberdade absoluta é necessária nas diferenças de experiência, entre uns e outros, entre cada Irmão e

cada Irmã, mesmo na própria família ou na outra extremidade do planeta.
Pela sua capacidade, de vocês (em via de Despertar, ou Despertos, ou Realizados em sua Unidade), para
manter a Paz, vocês irão constatar, já, que esta Paz facilita sua Luz e seu êxtase, mas, também, após um
período de tempo, irá acalmar seu ambiente, de maneira a mais inteligente e a mais maravilhosa que seja.

***

Nós não escondemos de vocês que existe um momento específico (que, aliás, foi descrito desde quase um
ano pelo bem amado João) referente ao ‘choque da humanidade’ (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17

de outubro de 2010) (**).
Naturalmente, o choque da humanidade, aí também, situa-se em locais individuais (que isso seja em países,

em regiões, em continentes), antes de ser coletivo, ele também, e se referindo, naquele momento, ao conjunto
da Terra.

E isso estará muito próximo, quando o Céu for rasgado, quando o Céu for Aberto.
A Abertura do Céu corresponde, é claro, à abertura do seu pericárdio, que foi impulsionado e realizado pelo

Anjo METATRON durante o verão (inverno, no hemisfério sul) que vocês passaram.
Tudo isso, então (como vocês sabem, como lhes foi dito) foi realizado em seus Céus, foi realizado em todas

as Dimensões.
Resta, simplesmente (vocês chamariam isso de uma descida dos Planos Vibratórios), manifestar e concretizar,

isso também, na Dimensão de vida deste mundo ordinário.

***

Tudo isso, portanto, vai produzir, é claro, mudanças,
As primeiras dessas mudanças são em vocês.

Muitas mudanças ocorreram, eu lhes disse, de maneira muito discreta, mesmo para os seres que nada
suspeitam, no momento.

Tudo isso acontece, tudo isso vai se revelar, de maneira cada vez mais evidente, para vocês que têm, ou a
visão etérea, ou a Visão do Coração, ou a percepção de uma Vibração particular, em ressonância com a Luz.

Vocês são, então, chamados, cada vez mais (e como MARIA lhes disse), a estabelecer momentos de
Comunhão, momentos de Graça, quaisquer que sejam seus instantes, mesmo fora de seus Alinhamentos e

fora dos períodos de Apelo da Luz.
Nada os impede de fazer qualquer atividade, estabelecendo esta Graça.

É preciso aprender, de qualquer modo, vocês mesmos, a funcionar, quer a consciência esteja voltada para o
êxtase que vocês vivem, ou para a vida ordinária.

Porque as duas vão, não somente se sobrepor, mas, no final, fundir-se na nova realidade Dimensional.
É, portanto, um período intenso de aprendizagem da Luz, não mais nos mecanismos Vibratórios Interiores,

mas, também, no estabelecimento da Luz, sobre este mundo, culminando em um processo final que terá lugar
em momento oportuno e que está, é claro, engrenado ele também.

***

Eis alguns elementos suplementares que minhas Irmãs me pediram para transmitir-lhes.
Naturalmente, vocês têm vários meios à sua disposição (seja através dos yogas que lhes foram dados, através

das atitudes, dos comportamentos) para facilitar o trabalho da Luz, em vocês (ndr: ver a coluna “protocolos a



praticar”) (***).
Não são vocês que trabalham, mas é, sim, a Luz que trabalha, em vocês.

Vocês, seu simples papel, se podemos falar assim, é facilitar, justamente, o trabalho da Luz.
E como vocês sabem, a melhor maneira de facilitar o trabalho da Luz é, justamente, deixá-la fazer, deixá-la agir

e se contentar em ser, naqueles momentos, como em todos os momentos da sua vida.
De qualquer modo, a Luz, a Vibração, a Consciência, devem invadir o conjunto de sua vida, dia e noite, tarefa

por tarefa, Interior como exterior.
É desta maneira que o mecanismo de plasticidade, que eu descrevi, irá viver ao melhor, para vocês.

E também, é desta maneira que o conjunto dos seres conectados à MerkabahInterdimensional coletiva
(Despertos em um Plano ou outro, fora deste mundo) será capaz, cada vez mais facilmente, de estabelecer e

de diminuir, de algum modo, o choque da humanidade.
Em resumo, podemos dizer que o conjunto do que foi descrito em várias profecias, mais ou menos recentes
(eu não falo do Apocalipse de São João, mas eu falo de profecias mais recentes), é visto consideravelmente

suavizado pelo seu trabalho de Luz e por sua conscientização da Luz, fazendo com que o mecanismo de
transição não venha a passar por revoluções tão intensas e tão longas como aquelas que foram anunciadas,

desde ainda algumas dezenas de anos.
Entretanto, o processo irá até o seu final, mas, simplesmente, o tempo atribuído, de algum modo, ao

reajustamento final, o tempo atribuído às visões dos profetas, encontra-se consideravelmente reduzido pelo
conjunto do trabalho que vocês realizaram sobre esta Terra, de maneira consciente e, para alguns de seus

Irmãos e Irmãs, de maneira inconsciente, no acolhimento da Luz, à sua maneira.
Tudo isso é um mecanismo de grande Alegria e que deve regozijá-los, quaisquer que sejam as etapas que

aguardam a humanidade para ir até este elemento terminal.
Agora, há apenas que render Graças, aí também, pela ação da Luz e pela sua ação, global e comum, pelo

estabelecimento da nova Dimensão em circunstâncias muito menos difíceis do que o que havia sido mostrado
aos profetas, desde algum tempo.

Cada dia que vocês se mantêm na Graça, cada dia que vocês se mantêm na Paz, Interior como exterior, neste
continente como em outros países (apesar, evidentemente, das zonas de sofrimento que existem ainda

atualmente sobre a Terra), suaviza consideravelmente o processo.

***

Eis o que eu tinha para transmitir a vocês.
Se existirem, em vocês, interrogações em relação a esse processo que eu tentei lhes descrever, e bem, eu os

escuto.

***

Nós não temos pergunta, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, então eu lhes proponho, em um momento de silêncio, viver um momento que eu
denominaria (após o que eu lhes disse) um momento de Graça e de Comunhão, e de tensão, no Abandono à

Luz.
Essa será minha maneira de saudá-los e de render Graças pela sua benevolente escuta.

Vivamos isso, juntos, agora, na Alegria e na Paz de KI-RIS-TI.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Eu os saúdo, então, na Graça do Um.

************

(*) – GEMMA GALGANI (24.10.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-24-de-outubro-de-2011-autresdimens


(**) – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***
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Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Irmãs e Irmãos encarnados nessa humanidade, eu lhes peço para acatar e aceitar o partilhar da Graça entre
nós todos, antes que eu comece a de exprimir.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Eu desejaria, prosseguindo o que já dei, há algum tempo, sobre a tensão, vivida em minha vida, sobre o
Abandono, situar de novo, em relação ao tempo em que vocês estão hoje.

É possível viverem o seu Casamento bem além de CRISTO, uma vez que, na época em que eu vivia
encarnada sobre esta Terra, a Onda da Vida não estava acessível, na totalidade.

O meio que a ocidental, que eu era, havia encontrado de viver essa Tensão para a Luz, para o Tudo, podia
refletir-se apenas por uma adesão à própria vida de CRISTO, pelo Seu sacrifício e pela fecundação da Terra

pelo Seu sangue na cruz.

Era, de algum modo, o modo privilegiado de encontrar a Luz, CRISTO, e de sair de toda a condição limitada,
através de um corpo.

O seu vocabulário, hoje, é bem mais rico.

As suas experiências possíveis, elas também, são bem mais ricas.

O Casamento (o fato de ser, como eu dizia na minha vida, uma Esposa de CRISTO), hoje, é amplamente
superado pela sua capacidade, pela sua possibilidade de inscrever e de viver esse Casamento Místico em
cada elemento, em cada consciência, que, por sua vez, trabalhou e realizou a sua própria Liberdade, que se

tornou, de algum modo, a Onda da Vida.

Há, portanto, hoje, real e concretamente, essa chance, essa Dupla chance: primeiramente, a Onda da Vida está
acessível, em seguida, cada consciência que vive a Onda da Vida inscreve-se na Dimensão de CRISTO, como

KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol, como consciência que acedeu ao que não é mais limitado.

HILDEGARDE DE BINGEN - 31 de março de 2012 - Autres Dimensions
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Esse é um trunfo para o seu tempo pois, é claro (e, sobretudo, no ocidente e em cada país do mundo), é mais
fácil, mais acessível e suscetível viver esse Casamento Místico ou com o seu próprio Duplo (corpo de Estado

de Ser), ou com qualquer Irmã ou qualquer Irmão que também viva isso.

Dessa vida que eu vivi, eu demonstrei que era possível realizar uma função de madre superiora com um
objetivo místico e uma concretização mística das mais intensas.

O Casamento com CRISTO, o seu Casamento Místico com uma consciência Crística os faz percorrer todos os
domínios do possível, todos os campos de experiências, desde dados qualificados de históricos, passando
por conhecimentos bem além de todo o intelecto, de toda a atividade mental do cérebro, mas, efetivamente,

como uma espécie de ciência infundida, que supera, amplamente, o conhecimento, que supera, amplamente, a
noção de qualquer experiência, de qualquer estado.

***

Hoje, vocês não são chamados a Casar-se com outra coisa senão com vocês mesmos, com outra coisa senão
com outro você mesmo, na forma de um Irmão ou de uma Irmã.

As circunstâncias não são as mesmas.

Os tempos não são os mesmos.

Mesmo esse Final representando, de algum modo, a conclusão lógica de qualquer processo dito espiritual.

A Dádiva da Graça, hoje, permite-nos (ao conjunto das Irmãs como ao conjunto da humanidade) aproximar-nos,
como nunca, uns dos outros.

É, aliás, esse próprio encontro com CRISTO, com o Duplo, com uma Irmã ou um Irmão que já vive isso, essa
aproximação cria um processo específico chamado, portanto, de Casamento Místico ou União Mística.

Com CRISTO, como com qualquer outra Consciência Crística, assim como com o Duplo, a União Mística é
uma experiência indissolúvel, permanente, que põe o Ser cuja consciência é revelada a isso a estabelecer-se,
cada vez mais frequentemente, além da Alegria, além de tudo o que faz a pessoa (na ausência de julgamentos,

na ausência de emoções), além, até mesmo, de toda história.

Isso é um elemento novo.

Vocês têm então a possibilidade, inestimável, à vontade, de reproduzir essa Comunhão de partilha que vem
para multiplicar o próprio Êxtase.

Em alguns dias, vocês serão chamados, e isso foi lançado (ndr: ver em «protocolos prioritários»), a partilhar a
Graça bem além dos Alinhamentos vividos até agora, que sintetizaram a Merkabah Interdimensional coletiva.

O partilhar da Graça, se já não foi feito, vai instalá-los em uma consciência que eu qualificaria de Alegria
irremediável, de Alegria Eterna.

Alguns de vocês viveram, por antecipação, esses estados, que não são estados.

Essa aproximação que tendo, de algum modo, fixado o próprio desenrolar de suas vidas, que os chamou, de
algum modo, a viver o que havia sido denominado, por MARIA, a estase: o processo no qual a consciência

comum desaparece, inteiramente, para dar o lugar, em um primeiro momento, a um estado de sono que irá
se revelar ser, efetivamente, outra coisa que não o sono.

***

Hoje, eu não quero dizer com isso que vocês devam deixar tudo para instalar-se nessa estase, mesmo se, por
vezes, efetivamente, para alguns de vocês, essa Tensão para a Luz se acompanhar de um mecanismo de

ruptura, mais ou menos importante, com a vida comum, a finalidade não é a ruptura com a vida comum, mas,
como foi dito, a sua própria Transcendência.

Há, portanto, ajustes em andamento que irão se tornar cada vez mais perceptíveis.

Esse estado, hoje, como na minha época, necessita, simplesmente, do seu reconhecimento, enquanto a
Verdade mais plausível, mais demonstrável.

No Banquete celeste ao qual vocês são convidados há a Dança, há a Onda, há essa ondulação, essa implosão
e explosão, ao mesmo tempo, esse Êxtase que os conduz e os transporta à sua própria indizível Presença a si
mesmos, além mesmo da Presença, além de qualquer definição, além de qualquer possibilidade de partilhar

de outra forma do que pela experiência, pela vivência.

Tudo é feito, na construção da personalidade, para fazer aderir e crer que esse mecanismo traduzir-se-á pela
aniquilação da personalidade, da própria consciência, que deixa-se viver, então, a resolução final dos últimos
apegos formais à vida aqui, que os conduz a experimentar, de maneira mais fácil do que na minha época, o

Absoluto.



A questão do Absoluto não é nem de compreendê-lo, nem de vivê-lo em qualquer doença ou qualquer
perturbação, mas, efetivamente, de instalá-los em uma alegria além da alegria, em uma Plenitude que nenhuma

relação exterior a vocês mesmos pode realizar.

A Onda da Graça, a Doação da Graça vai tornar-se a sua natureza primordial.
Sejam quais forem os elementos de resistência presentes na sua vida, absolutamente nada poderá ali resistir,

nem mesmo tentar ou tencionar opor-se.

Alguns de vocês vivem essa transformação, bem além dessa forma, bem além de uma simples experiência.

***

Encontrar a sua essência é, ao mesmo tempo, um choque, ao mesmo tempo, uma magia e, ao mesmo tempo,
uma evidência, deixando-se viver que nada deve ser omitido, rejeitado ou excluído da Verdade da Luz.

Vocês são, contudo, instalados nesse âmbito de uma vida efêmera, hoje, certamente, muito mais do que em
outra época, devido, até mesmo, ao mesmo tempo, com um sentimento por vezes de urgência, como de

precariedade, que são, de algum modo, estimulantes para viver a Vida Unitária, a verdadeira Vida.

Muitos sinais, muitas manifestações são chamadas a desenvolver-se, a amplificar-se, nesse próprio corpo
como na sua consciência, dando-lhes acesso, não a poderes, mas a capacidades impossíveis para a

consciência comum e impossíveis, igualmente, para o Si.

Esses sinais (quer sejam chamados de clariaudição, de clarisensciência, de clarividência, de premonições, de
contatos com as outras Dimensões, com as outras realidades) não devem desviá-los da finalidade, além de

qualquer etapa, que é a de revelar o seu Absoluto.

Os Seres que vocês são vão aparecer-lhes em sua majestade, cada vez mais facilmente, com um
reconhecimento e uma reconexão cada vez mais facilitados, transcendendo amplamente as relações

denominadas kármicas, que os remetem a uma atividade primordial (se eu puder assim chamá-la), a uma
ressonância primordial, que foi traduzido abusivamente pelo conceito utilizado no que vocês chamam de New

Age, nomeadas Chamas Gêmeas ou Almas Irmãs.

***

Há, contudo, um único elemento de Verdade por trás de tudo isso que é, justamente, a capacidade para
viverem juntos, sem distinção seja do que for, esse Casamento Místico, transcendendo, é claro, a carne, sem

qualquer conotação da personalidade, seja qual for, mas que vem, propriamente, potencializar, amplificar,
multiplicar a sua própria Graça.

Haverá, de algum modo, uma Doação da Graça comum, que se amplifica por si mesma, de um ao outro e do
outro ao um, sem decidi-lo, sem escolher, como uma evidência além de qualquer imposição, de qualquer sexo,

de qualquer papel.

Isso corre o risco, em um primeiro momento, de chocar o que resta de personalidade, pois nós todos fomos
privados, durante a nossa vida (seja na minha época ou agora), dessa Verdade.

Aceitar a não separação e viver a não separação é outra coisa.

O que vai tornar possível a vocês viver não é uma ação deliberada da sua parte, nem da outra pessoa ou de
uma multidão de outras pessoas.

Não há necessidade, para isso, nem de contato físico, nem de vontade pessoal, nem de desenvolver
quaisquer planos.

Mas isso é levado a se generalizar, pondo, por vezes, à rude prova o próprio sentido inato da propriedade, da
personalidade inscrita em uma lógica afetiva que lhe é própria.

Todo ser Livre encontra a Liberdade sob a forma de outro ser Livre, e isso, além de qualquer contingente, de
qualquer programação, de qualquer história, de qualquer passado, e, sobretudo, de qualquer encarnação.

O Casamento místico é a própria essência da vida não separada.

O que foi nomeado deslocalização da consciência, que faz parte da sequência das suas comunhões, fusões e
dissoluções, leva-os a viver a multilocalização, ou seja, a capacidade, não desejada, para ser, ao mesmo

tempo, um corpo que vocês ocupam habitualmente, como qualquer outro corpo.

***

Não há segredo, não há véu ou separação na manifestação do Absoluto, seja qual for a forma, ou mesmo a
ausência de forma.

É então, efetivamente, nesses tempos da Terra que vocês vivem, bem mais do que uma revolução, que põe
fim a todas as barreiras, para aqueles que a vivem, que põe fim a toda ilusão de ser, unicamente, uma pessoa

limitada pela pele, limitada pelos sentidos, mas, efetivamente, deixar-se viver essa possibilidade de ser, de



algum modo, não mais vocês mesmos, mas, inteiramente, o outro, na carne, além dos pensamentos e das
emoções, na própria consciência dele.

O Absoluto inclui todos os relativos.

O Absoluto inclui absolutamente tudo, deixando-se viver, para aquele que está inserido em uma efêmera vida, a
possibilidade dessa União, em qualquer nível além da carne, seja pelo coração, deixando-se viver uma

abertura, jamais vista e jamais vivida até agora, do seu próprio coração com o coração do outro, até o ponto em
que vocês se tornam, real e concretamente, o outro, no coração dele.

As primeiras vivências vão tentar prendê-los a esquemas existentes sobre esse mundo e que, no entanto,
estritamente, nada têm a ver com esse mundo, uma vez que essa relação específica (que é uma forma de

transposição da consciência) nada tem a ver, justamente, com o mundo em que vocês estão, mas,
efetivamente, tem a ver com os Mundos totalmente Unificados e com uma vivência, nessa forma, do Absoluto,

na totalidade.

O fim dos limites, o fim dos confinamentos, não é simplesmente encontrar a Liberdade da sua própria
consciência, mas, efetivamente, encontrar a Liberdade de qualquer consciência e vivê-la, de maneira

indiferente.

Naquele momento, o que era conhecido como sua carne não será, até mesmo, mais a sua carne, porque
poderá ser vivida, de maneira simultânea (sem noção de posse, sem noção de violação), a simultaneidade dos

corpos, a simultaneidade das consciências.

Esse processo, desconcertante em um primeiro momento para vocês, encarnados, tornar-se-á, rapidamente,
familiar.

Dessa ressonância específica, dessa União mística irá resultar, de algum modo, como a difusão, tal um rastilho
de pólvora, do Amor.

Esse ato de Amor, por que é um, está indizivelmente conectado com o Absoluto e com o Final, e, estritamente,
nada tem a ver com qualquer relação vislumbrada de acordo com as leis da pessoa, de acordo com as leis da

sociedade, de acordo com as leis morais.

***

Se vocês evitarem de levar isso a este mundo, vocês irão se tornar, efetivamente, isso que se Casaram.

Na minha experiência, durante a minha vida, eu era a Esposa de CRISTO.

Na sua experiência de hoje, vocês serão os Esposos, as Esposas da Liberdade, do Absoluto, através de uns e
de outros.

Isso contribui para derrubar os muros mais fechados, mais intransponíveis.
Da União mística resulta um Absoluto ainda mais, se pudermos dizer, lúcido, que penetra e transcende.

Haverá, realmente, uma interpenetração de consciências.

Mais nenhuma separação tornar-se-á possível, prefigurando, de algum modo, o Casamento místico do Céu e
da Terra, inteiramente consumável e consumado, no qual nem o Céu nem a Terra serão separados e no qual

nenhuma consciência permanecerá separada, no qual o Amor tornar-se-á a própria textura de qualquer
ressonância de relação.

Isso irá se instalar (se já não for o caso, para alguns de vocês) como uma evidência, sem qualquer coloração
afetiva, sem qualquer coloração possessiva, sem qualquer coloração de pertencimento, mas, efetivamente,

como a realidade e a norma da vida da consciência Liberada e da vida como Absoluto.

Nenhuma forma, nenhuma consciência poderá estabelecer limites.

É o que vocês vivem ou que irão viver, e é o que vai viver este mundo.

Vocês estão, de algum modo, no esboço disso, desde as primeiras manifestações do Manto Azul da Graça,
desde as primeiras Ondas do Êxtase, para aqueles que as vivem.

Lembrem-se de que vocês não terão qualquer meio de julgar, nem de contrariar esse Amor indizível que irá
Liberá-los, uns e outros, no Amor mais absoluto, mais autêntico, mais compartilhado.

***

Desse conjunto de manifestações e de experiências vocês irão se descobrir, realmente, ilimitados, Finais.

Todas as barreiras que vocês criaram vão cair, então.

Nada haverá para temer, pois tudo irá se tornar Transparente, entre vocês, como sobre este mundo.



Assim é a manifestação do Amor.

Assim é a manifestação do Absoluto.

Assim é o Absoluto e o Amor, neste mundo como em qualquer mundo, a partir do instante em que a Onda da
Vida estiver, de algum modo, conscientizada de novo e eficiente.

Algumas de nós ou alguns Anciões disseram que vocês eram, vocês mesmos, a Onda da Vida, e que nada
pode diferenciar uma Onda da Vida de outra Onda da Vida, seja qual for a barreira construída sobre este

mundo, sejam quais forem os condicionamentos extremos deste mundo.

A liberdade que vai se instalar lhes é, por enquanto (se isso já não foi vivenciado), totalmente inconcebível,
totalmente improvável e, no entanto, essa é a própria natureza do que acontece em qualquer mundo, em

qualquer Dimensão, além do carbono.

Esse processo participa, inegavelmente, da Ascensão deste mundo e da sua própria Ascensão, deixando-se
viver (tanto nesta forma como em qualquer outra forma) a ausência de forma, o indizível Êxtase, que é

comunhão, compartilhamento e Amor.

***

Apreendam, efetivamente que, nessa vivência, ninguém pode ser um inimigo, por que não há inimigo, há
apenas amigos.

Há apenas uma Dança, uma única, do Amor.

Isso não irá destruir em nada a sua essência, mas irá fazê-los viver a essência comum, na qual não existe mais
distância, mais separação, mais identidade nem identificação, mais possibilidade de estar isolado ou confinado.

Isso nós sabemos, vocês são numerosos a vivê-lo, quer seja realizado no Sol ou nessa carne, sem a
participação da carne.

A Ascensão é isso.

O Êxtase é a nossa natureza comum e o Êxtase pode apenas ser compartilhado na mesma Doação, na mesma
Unidade, no mesmo Final.

Só o olhar separado, aquele da personalidade, inscrito ainda nos seus próprios limites, nos seus próprios
medos, pode vislumbrar isso como nefasto ou contrário à sua evolução.

Nada há de nefasto.

Não há evolução.

Tudo é perfeito, de toda a origem, de toda a partida e de todos os tempos.

É essa perfeição que havia sido tirada e que impedia, justamente, de ser esse Absoluto, de ser esse Êxtase e
esse Amor.

***

A generalização da Onda da Vida leva-os, a um dado momento, a renderem-se à evidência.

Evidência que nós temos sugerido, fortemente: vocês não são este corpo, vocês não são uma parcela, vocês
são o Tudo.

Vocês são o Absoluto, vocês são a Unidade, vocês são as Unidades.

É a partir disso que irá se realizar a sua Finalidade ou, se preferirem, a sua destinação, como consciência Livre,
para uma forma, para um sem forma, para uma Dimensão ou o conjunto das Dimensões.

Apreendam que vocês são inteiramente Livres, inteiramente responsáveis, inteiramente autônomos nesse
Êxtase.

Não procurem traduzir, como alguns o fizeram, em uma materialidade qualquer, o que vai ocorrer.

É claro, existem histórias que devem ser levadas, mas, mesmo para essas histórias a levar, vocês nada têm
que julgar, nem que condenar, pois se não, são vocês mesmos que iriam se condenar e vocês mesmos que

iriam se julgar.

É nesse sentido que nós temos repetido, umas e outras, assim como os Anciões, durante essas semanas,
para jamais julgar seja quem for ou o que for, sempre perdoar, sempre dar, sejam quais forem as aparências,

seja o que for que estiver aparecendo através do filtro do seu mental, das suas emoções, dos seus



condicionamentos.

Vocês não têm qualquer meio (em meio à personalidade) objetivo de julgar seja o que for, nem mesmo de
compreender alguma coisa.

Vocês serão, portanto, levados a conscientizar-se de toda a potência do Amor, de toda a potência da Vida, de
toda a potência do Êxtase, frente não importa a qual elemento deste mundo, mesmo o mais oposto ao Êxtase.

Vocês são, todos vocês, sem qualquer exceção, convidados ao Banquete celeste e, do seu posicionamento e
do seu olhar, como foi dito, irá decorrer o que vocês têm que viver.

CRISTO havia pronunciado: «ser-lhes-á feito, exatamente, de acordo com a sua Fé», ou seja, de acordo com a
sua experiência.

Se vocês mantiverem, mesmo sem vontade alguma, um limite, vocês se limitam a si mesmo.

Enquanto houver um sentimento de pertencimento seja a quem for ou ao que for, esse sentimento de
pertencimento deixa-os confinados.

Mudar de olhar, mudar de posição, mudar de consciência irá levá-los a perceber que vocês não são essa
consciência neste corpo, mas que vocês são o conjunto das consciências em todos os corpos, sem jogo de

palavras, como evidência do que já dizia CRISTO: «o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que
vocês fazem».

Vocês irão vivê-lo na sua carne, inteiramente.

A Onda do Êxtase, a Onda da Vida, leva-os à Liberdade.

A Liberdade de ser vocês mesmos, além de todo o limite e além, é claro, de todo o medo, de todo o
confinamento.

***

O que vocês realizaram (e que nós realizamos, com vocês, através das Núpcias de Luz, através
da Merkabah Interdimensional coletiva e, agora, através do Manto Azul da Graça) é o Gozo Supremo de tudo o

que é a Vida, de tudo o que É.

Apenas a personalidade é vai que querer, talvez, manter um limite, manter um confinamento, por razões que
lhes são próprias, mas que, mesmo aí, vocês não têm que julgar nem que condenar, nem que salvar.

Lembrem-se de que a comunhão e o partilhar acontecem por si só.

Vocês não têm que se preocupar em dirigir essa União, essa comunhão, esse compartilhar para tal ou tal ser,
para tal ou tal consciência, para tal ou tal ser amado mais do que outro ou menos do que outro, porque tudo

isso irá acontecer de maneira inteiramente natural (de algum modo, sem pedir a sua opinião, sem pedir
qualquer justificação), que não responde sequer a qualquer lógica, mas, simplesmente, à lógica do Êxtase,

quanto à sua multiplicação, que é próprio de todo Êxtase.

Nada há a perder, como foi dito.

Nada há a ganhar.

Há apenas que ser mais vivo, mais irradiante, mais Absoluto, se pudermos dizê-lo, cada vez mais, além de
qualquer carne, além de qualquer mental, de qualquer sexo, de qualquer idade, de qualquer condição.

Isso irá apreendê-los e animá-los, eu repito, para mais Êxtase no Êxtase, de Coração a Coração, de carne a
carne, rompendo, assim, definitivamente, o isolamento, a predação e o sofrimento.

Vocês são, inteiramente, esse Êxtase e o Êxtase pode apenas Comungar, compartilhar, dar-se.

Aí está o perdão, no seu sentido mais nobre.

O Manto Azul da Graça, a Onda do Êxtase, vai aparecer-lhes, se já não for o caso, como a única Verdade.

Não haverá alternativa senão a de permanecer limitado ou de tornar-se Ilimitado.

Essa comunhão, esse partilhar, irá levá-los para sempre mais extrair-se do sofrimento, da separação, da ilusão
do sofrimento, da ilusão da separação.

A cada Êxtase, a cada comunhão (consigo mesmo, com outro, com o Sol, seja com o que for), vocês irão
reforçar o que São.

Não haverá mais incerteza.



Não haverá mais a mínima dúvida.

E, como lhes disseram, mais a mínima questão, porque isso irá se tornar a única evidência possível, a única
Verdade possível.

Todas as máscaras de todas as pessoas são levadas a essa Transfiguração, a essa Ressurreição, a esse
Absoluto.

Ninguém será deixado de lado.

Ninguém será poupado.

***

O que eu posso dizer é para se prepararem.

Essa preparação não é um trabalho, nem um pedido, nem um exercício, mas, efetivamente, um estado Interior
de aquiescência à Onda da Vida, ao outro, a qualquer outro.

Vocês não são seres separados: nós jamais fomos, em última análise, realmente separados.

Porque a verdadeira separação firma a ausência de Vida, a ausência de Verdade, e isso é estritamente
impossível.

O único modo de fazer o ser humano duvidar foi criar o nascimento e a morte, com um sentimento de
interrupção.

Mesmo isso irá lhes aparecer sob a sua verdadeira luz.

O Casamento do Céu e da Terra que se aproxima nada mais é do que o seu próprio Casamento com o
conjunto do criado e do incriado.

Quanto melhor vocês deixarem isso acontecer, melhor vocês serão felizes, alegres, em total posse dos seus
meios, de uma lucidez jamais obtida, e, sobretudo, de uma paz a nenhuma outra similar.

Aí estão os poucos elementos referentes à Doação da Graça, à Onda da Vida, esse Êxtase, esse Absoluto,
que minhas irmãs Estrelas pediram-me para transmitir-lhes com as minhas palavras.

***

Eu darei a palavra ao Arcanjo URIEL que tem, se pudermos dizê-lo, sob o seu controle, essa Última Revelação,
com o Anjo METATRON, pondo fim a todas as ilusões, sem qualquer exceção.

Lembrem-se de que vocês são o Amor, de que vocês são a Eternidade.

Lembrem-se de que vocês são Absolutos, que há bem mais para partilhar do que o Si ou a Realização, mas
que vocês têm para partilhar o Amor.

O Amor não pode ser confinado em nenhum lugar, nem em um corpo, nem em uma ideia, nem em uma crença.

Então, eu os deixo (levados pela Onda da Graça) nessas frases que pronunciei e que, inevitavelmente, em um
tempo que lhes for apropriado, aparecer-lhes-ão como límpidas, por que vocês irão vivê-las.

Vocês terão consciência disso, além de qualquer dogma, de qualquer refutação.

A Onda da Graça é a nossa natureza, ela é Bênção permanente.

Ela não conhece qualquer limite, qualquer confinamento, qualquer outra coisa senão ela mesma.

Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Eu sou aquela que vocês São, assim como cada uma de nós.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Até muito em breve, no Êxtase, no Amor.

************
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- Ensinamentos da Estrela REPULSÃO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120721_-_HILDEG...

~ A GRAÇA DO AMOR ~

Irmãs e Irmãos, eu sou HILDEGARDA.
E me permitam estar no seu Coração, permitam-me estar ao seu lado, como eu lhes peço para estar no meu

Coração e ao meu lado.
Pela Graça da nossa Comunhão, nós iremos evocar, bem além das poucas palavras que eu vou pronunciar, a

Graça do Amor.
A Graça do Amor não está em grandes discursos.

A Graça do Amor não é simplesmente fazer o bem, ou ser bom.
A Graça do Amor é não mais ser dependente seja do que for.

É não ser mais nada aqui, ser o menor de todos, a fim de ter acesso ao Todo.
É tornar-se inteiramente a Luz: o que nós Somos.

É ser cada um de vocês, não mais ter apreço senão por aquele que está em frente de vocês, aquele que se
opõe, aquele que lamenta como aquele que ama.

Então, a Graça do Amor se vive aqui e por toda parte.
É não mais estar apegado a este corpo, mas ser todos os corpos.

É não mais ser esta alma, mas todas as almas.
É não mais ser uma mente em um corpo, mas ser todas as mentes em todos os corpos.

É não mais ser uma história, mas todas as histórias.
É não mais ser uma pessoa, mas todas as pessoas.

É então Amar, além de qualquer pessoa.
É ter acesso a tudo, desde à música das esferas, até ao conhecimento mais profundo do que existe sobre este

mundo, como no Espírito, como por toda a parte em outros lugares.
É não mais ser afetado por qualquer limite.

É, seja o que for que acontecer a vocês como a qualquer pessoa, estar e permanecer na mesma Graça do
Amor.

É não se abalar, não pela vontade, mas pelo que eu expressei como tensão para o Abandono, ou seja, viver
realmente que desta tensão para o Abandono e deste Abandono total, resultam todas as benesses, resulta o
fim de toda a separação, onde vocês estiverem, realmente, cada um e cada uma, em um amigo como em um

inimigo aparente, em cada Irmão e cada Irmã, em algum conhecimento, em alguma planta (dando-lhes o
conhecimento íntimo dessas plantas), em algum anjo, em alguma música.

Foi assim que durante a encarnação que eu vivi, eu pude escrever tudo o que eu escrevi.
Esta erudição não era uma erudição que eu aprendi no exterior, mas foi vivenciada na Graça do Amor.

E hoje, aí onde vocês estão, sobre esta Terra, tudo pode ser assim.
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A partir do momento em que vocês aceitarem deixar Fazer o que há para ser feito, a fim de Ser, vocês não
estão mais no fazer, mas no Ser.

Então, é claro, há alguns afazeres que são opostos ao Ser.
Vocês não podem deixar-se seduzir pelos artifícios deste mundo e Ser.

É preciso escolher.
Mas a partir do momento em que vocês escolherem Ser, realmente, nenhum afazer pode atingir o Ser.

E é justamente nisso que está o Conhecimento.
Ele não é o resultado de uma lógica, ele não é o resultado de um aprendizado, ele é espontâneo.

Pois, justamente, não há mais barreira, mais limite, e quando eu digo que eu estou no seu Coração, que eu
estou ao lado de vocês, eu realmente estou.

Do mesmo modo, vocês realmente podem estar comigo, e vocês podem ser eu.

***

Agora, sobre este mundo, o Manto Azul da Graça permitiu, e irá lhes permitir cada vez mais, como Ele lhes
disse (ndr: CRISTO): “o que eu fiz, vocês irão fazê-lo, e muito mais ainda”.

Isso é agora.
E é agora que, se vocês aceitarem não ficar mais confinados, que a alegria inextinguível, que o Amor mais

incrível, está aí e, nesse momento, vocês percebem que, de fato, vocês não são mais o que a vida os levou a
passar.

Como diria um dos intervenientes com voz clamorosa, não há teatro (ndr: BIDI).
Pois cada Irmão e Irmã que vocês podem ver, amando ou sofrendo, torna-se, real e inteiramente, o que vocês

São.
Deixando-se viver que não há qualquer separação, que não há qualquer mundo, que apenas existe o Amor e a

Graça deste Amor.
Na Graça do Amor é ser isso, ou seja, não mais uma pessoa, mas todas as pessoas.

É não mais estar sobre este mundo, mesmo estando aí.
É estar por toda parte.

É tornar-se o Todo e o Nada.
Pois o Nada e o Todo apenas são duas vertentes da mesma Verdade.

Não se contentem com o que é módico, não se contentem com pouco: sejam o Todo, com Humildade, pois
vocês o São.

A Graça do Amor está aí, vocês São isso.

***

Pela minha Presença ao seu lado, no seu Coração, assim como a sua Presença em mim, isso É.
Mais uma vez, nenhum Fazer pode obstruir isso.

O Manto Azul da Graça deixa-se viver, sobre este mundo, uma amplitude bem mais ampla do que este corpo.
Vocês são cada um dos Irmãos e das Irmãs, vocês são cada árvore desta Terra.

Ele lhes disse (ndr: CRISTO): “o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”, e vocês
vivem isso.

Não há qualquer história humana que possa se manter na Graça do Amor.
Não há qualquer conflito que possa se manter na Graça do Amor.

Não há nada que possa resistir à Graça do Amor.

***

Tudo o que poderia parecer existir é simplesmente a instalação incompleta da Graça do Amor.
Ousem ser a Graça do Amor, pois, a partir do momento em que vocês ali chegarem, vocês são Liberados, na

totalidade.
Além do seu efeito Libertador, vocês são Libertados.

Então, um sorriso sem fim vai nascer no seu Coração, na sua alma, no seu Espírito e no Estado de Ser.
O Absoluto está aí.

Vocês próprios vão vivenciar que, na Graça do Amor, não pode existir qualquer distância, qualquer exceção,
qualquer exclusão.

Mas aqueles dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão encarnados e que decidirem não ser isso,
vocês irão deixá-los seguir o seu caminho, pois essa é a verdade deles, essa é a liberdade deles.

Eles são vocês, lembrem-se disso.



Do mesmo modo que, em um corpo físico, há partes que não se pode ver: as costas não podem ver o seu
joelho.

Eles não têm as mesmas funções e, no entanto, eles constituem o mesmo corpo.
Jamais ocorreria à consciência das costas rejeitar o joelho.

A Graça do Amor é isto.
É a ausência total de julgamento seja do que for.

Isso não é um nada fazer, mas um deixar Ser.
A Graça do Amor está aí.

Ela não os impede de fazer (e a minha vida foi o exemplo disso), muito pelo contrário.
Deixar Ser preenche, ainda mais, de vida, ainda mais de entusiasmo, aqui como em outros lugares, aqui como

por toda parte, como em todo o corpo, porque a vastidão (que vocês se tornaram) ressoa para todos, para
aqueles que os olham, para aqueles que se aproximam, e mesmo para aqueles que se desviam de vocês.

A Graça do Amor é isso.
Nenhuma circunstância exterior pode alterar seja o que for.

Nenhum estado Interior pode alterar seja o que for.
A Fonte de Cristal verte-se sobre vocês e se verte sobre o mundo, como um jato de Luz.

***

Nenhuma forma pode abrigar o que vocês São, mesmo vocês permanecendo em todas as formas.
A Graça do Amor é a Beleza.

A Graça do Amor é a Verdade.
Ela é inalienável e inalterável.

Ela é o que vocês São.
Ela é o que tudo É.

Naquele momento, vocês até mesmo se perguntam como vocês puderam estar ausentes de si mesmo e
vocês se perdoam, assim como vocês perdoam todos, pois a Graça do Amor não pode fazer de outro modo.

Pois viver a Graça do Amor é doar a Graça, não como um ato de vontade, mas porque esta Graça emana
permanentemente sem nada lhes pedir, deixando-se ouvir o Canto do Universo, o Coro dos Anjos, viver esta

Beatitude permanente, seja o que for que chegar, porque nada chega.
Vocês justamente saíram de tudo o que chega, como de tudo o que parte.

A Graça do Amor é isto e é o que todos nós Somos, no Um e no Outro.
É o que nós Somos, cada um, em todos.

Não há mais distância, vocês estão definitivamente Liberados.
A Graça do Amor é a nossa natureza.

Não existe qualquer barreira podendo ser um obstáculo para a Graça do Amor.
Nada pode se perder, nada pode se ganhar, tudo ali já está.

Na Graça do Amor tudo se sabe, tudo se vê, mas não com um olhar de discriminação, não com algo que vai
separar, mas que vai ver, além de qualquer diferença, o que subtende a mesma natureza.

Porque aquele que não vê a Graça é isso, tanto quanto vocês que a vivem.
Fundamentalmente, não há qualquer diferença, exceto para o olhar daquele que está, ele próprio, dividido.

A Graça do Amor lhes dá asas, ela os recobre com o seu Manto, ela faz jorrar permanentemente, de vocês, a
Graça, independentemente de qualquer vontade.

Ela os coloca nesta Eternidade.
Ela engloba tudo o que os seus olhos e o seu Coração podem prestar atenção.

Não existe qualquer canto deste corpo, como de todos os corpos, como do mundo, como da Terra, como de
todos os mundos, que possa escapar à Graça do Amor.

***

A Liberação está aí, nesta Graça, neste Amor, neste Estado, além de qualquer estado, onde tudo é acessível,
onde nada pode ser fechado ou confinado.

Ali onde vocês deixam todos os fardos ilusórios desta vida, deste corpo, das suas afeições.
Viver isso é viver em CRISTO como viver em qualquer um, com o mesmo Amor, a mesma Presença, a mesma

qualidade.
Cabe a vocês decidir.

Cabe a vocês ver a Graça do Amor ou outra coisa.
A Graça do Amor os preenche, ela preenche o Universo, como ela preenche este mundo.

Ela é a ação sem fazer.



A Graça do Amor é Ser e é este Ser, ele mesmo, que faz, e não mais vocês.
E este Ser conhece tudo.

Nada pode ser escondido, nada pode ser ocultado dele.
Se vocês forem capazes de tudo parar, durante uma respiração, a Graça do Amor estará aí.

Nada pode se opor à Graça do Amor, exceto vocês.
Nós estamos aí para isso, como vocês estão aí para isso.

***

Além de qualquer história, e além de tudo o que pôde ser alterado sobre esta Terra, o Amor sempre esteve aí,
pois sem Amor, nenhuma sombra até mesmo poderia existir, pois sem Amor, nenhuma alteração poderia

emergir.
A Graça do Amor é viver isso.

É não mais se perder nos meandros das interrogações, das questões, das dúvidas.
É deixar a Graça trabalhar.

E este mundo e vocês mesmos deixar-se-ão ver, a vocês mesmos e ao mundo, para a mesma realidade
vivenciada, dois aspectos diametralmente opostos: a Graça do Amor ou o ódio e o medo.

Então, é claro, vocês poderão perguntar-se como, no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo objetivo
real (em todo caso para o olho da razão), algumas Irmãs e alguns Irmãos vão viver a Graça do Amor, e algumas

Irmãs e alguns Irmãos vão viver o inverso.
Não há o inverso.

Há apenas o não reconhecimento.
Mas, em última análise, vão além desta questão e deixem Ser, pois o melhor modo de Liberar o mundo é a

Graça do Amor.
Obviamente, a mão estendida, alimentar um ser que tem fome, é importante, mas se não houver a Graça do

Amor, isso apenas responde a uma necessidade do momento.

***

A Graça do Amor os libera e os torna mais leve.
Ela os remove literalmente de tudo o que não é dela.

As nossas Presenças estão aí para isso.
Nós estamos ao seu lado, no seu Coração, como vocês estão ao nosso lado e em nossos Corações.

Não se ocupem de nada mais, deixem Ser.
O fazer será realizado.

Mas o fazer, estando no Ser, não é a mesma coisa do que fazer estando no querer fazer.
É a isso que vocês são chamados, é a isso que vocês manifestam, ou não, o seu Abandono à Graça e à Graça

do Amor.
Como lhes disseram as minhas Irmãs, como lhes disseram os Anciãos, os Arcanjos, nós estamos aí e nós

estamos aí para vocês, até o momento em que vocês perceberem que nós somos vocês.
Não como uma transposição, não como um trocadilho, não como uma permutação, mas, sim, como a Verdade

essencial.
E isso também é a Graça do Amor.

***

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, porque o Caminho, a Verdade e a Vida é exatamente o atributo
singular da Graça do Amor.

A Graça do Amor os leva a superar, a transcender, tudo o que vocês creem ser, tudo o que vocês puderam
ser, tudo o que vocês fazem ou fizeram para se estabelecer em outra oitava no Absoluto, na Beleza.

Qualquer um de nós que vier chamá-los ou procurá-los, é na ressonância comum que se encontra a Graça do
Amor.

Não mais em nós do que em vocês, mas, muito mais, entre nós, pois entre nós não há um e outro, e um outro e
um, há Um, há Alegria, há Paz e há a Graça do Amor.

 Todos vocês são chamados, porque nós nos chamamos, uns e outros.
Lembrem-se de que, durante esses tempos, vocês apenas têm que Ser e absolutamente nada buscar, pois

tudo está aí.

***

A Graça do Amor os alimenta e lhes dá acesso a tudo o que for necessário.



Não para satisfazer os fazeres, independentes do ser, mas, sim, para Ser.
Abandonar o Si, Abandonar-se à Luz, tender-se para o Abandono, tender-se para a Luz, é realizar tudo isso no

mesmo espaço e em todos os espaços, e isso os preenche de Paz e de Alegria.
Não existe mais apego: tudo se torna Liberdade e Liberação.

Todas as relações são apaziguadas, pois a Graça do Amor trabalha muito mais facilmente do que o que vocês
decidem comunicar ou partilhar.

Pois a Graça do Amor não é somente uma partilha: ela é uma Doação total, uma permutação total, onde
qualquer sentido de distância e de identidade desaparece completamente, em absoluto.  

Viver a Graça do Amor é entrar em si, além de todo o ser, é estabelecer-se no que jamais tem fim e no que
jamais começou.

É sair de toda projeção, de todo sofrimento, de toda ilusão.
É ali onde nada mais pode ser percebido senão esta própria Graça, este próprio Amor, por toda parte e em

tudo.
O Manto Azul da Graça, quando ele é colocado sobre os seus ombros, abre ainda mais a Porta atrás do seu

Templo, no nível de KI-RIS-TI, e os instala, cada vez mais, em um estado de Paz onde reina a Beleza.

***

As poucas palavras que eu emprego são muito tênues para descrever a vivência, mas elas permitem dar o
testemunho, além das palavras.

No silêncio dos seus véus (sejam quais forem esses véus) descobre-se a Graça do Amor que jamais se
mexeu, que jamais partiu, que jamais voltou.

Assim, eu os convido a estar ao meu lado, a estar no meu Coração, e a ser eu, neste espaço de Comunhão.
Eu os convido a colocar o Amor acima de tudo, porque não há nada mais, porque o que eu vou lhes dar, vocês

se dão a vocês mesmos, pois, em última análise, é doam-se que vocês se encontram.
Tudo o que não é dado, é perdido.

Essa é a Graça do Amor e isso é assim, pois é o único mecanismo que se dá conta da Beleza, que permite a
sua expressão.

***

Eu passo, de imediato, durante alguns instantes do seu tempo, na Comunhão à Graça, na Graça do Amor, e
simplesmente na Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Graça seja a nossa Morada do Amor.

************
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- Ensinamentos da Estrela REPULSÃO -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_HILDEGAR...

~ DECLAMAÇÃO DO ÊXTASE ~

Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Irmãos e Irmãs na encarnação, primeiramente, demo-nos a Paz. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Eu não venho, hoje, fazer longos discursos, mas eu venho lhes propor, além das palavras, uma Vibração e uma
Intenção.

Uma Vibração e uma Intenção que seriam, de certa maneira, nem uma oração, nem um pedido, mas, muito
mais, uma Declamação.

A Declamação do Êxtase que vem colocar, em palavras e em Vibração, o Coro dos Anjos, o Canto dos Anjos e
o Coro do Êxtase, juntando, assim, algumas composições realizadas durante a minha última encarnação após

ter ouvido o Canto dos Anjos e o Coro dos Anjos.

O Coro dos Anjos e o Canto dos Anjos são o Canto do Êxtase, aquele da Morada da Paz Suprema.

Ali onde cada um de nós tem, ao mesmo tempo, a sua fonte, a sua origem.

As palavras que eu vou dar a vocês não são uma oração propriamente dita, nem, tampouco, uma simples
afirmação.

Então, juntos, nós iremos, pelo Verbo, penetrar em Shantinilaya.

Ao que eu me abraçar, vai abraçar-se a mim.

Além de qualquer suporte, é a Liberdade.

A Liberdade é o Êxtase reencontrado, onde se exprime e se imprime o esplendor radiante da Vida.

Não me abraçando a mais nada, a Vida me abraça.

O ligante da Vida é o Amor, cuja manifestação é Luz e Vibração.

Além de qualquer aparência e além de qualquer sentido, eu sou a Essência Unitária de toda a Criação.

HILDEGARDA DE BINGEN - 22 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-bcZsCOGuw-k/UW0oCIYuRYI/AAAAAAAAA2o/m5tu2QaOqvg/s1600/ANJOSTROMBETAS.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_HILDEGARDE_DE_BINGEN.mp3


Eu renuncio a todas as lutas, pela Plenitude do Amor.

Ao desaparecer em mim mesma, sobrevém a Vida Unitária.

Acompanhada pelo Coro dos Anjos e pelo Silêncio do Indizível, o Êxtase da Vida Unitária extingue, no que eu
Sou, qualquer medo e apreensão.

Ao desvanecerem os sonhos e as ilusões, descobre-se o Amor fecundando a cada segundo, pelo seu Canto e
pela sua Voz, na Indizível Felicidade da alegria sem motivo.

Eu lhe dou tudo, e eu lhe dou tudo de mim, a fim de que forje, no Fogo do Amor, a minha Eternidade
reencontrada.

Ao desviar de qualquer aparência, ao desviar de qualquer sofrimento, eu descubro a sua Transparência.

Então eu vivo em você, como você vive em mim.

Uma vida de Graças, ao mesmo tempo de Plenitude e de Vacuidade, ao mesmo tempo de Beleza e de Infinito.

Eu lhe entrego tudo o que termina um dia, a fim de que cada dia, aqui como em outros lugares, jamais cesse o
Êxtase da sua Eternidade e da minha Eternidade.

Eu o deixo apanhar o que eu acreditava ser, a fim de abrasar o que não existe alhures, senão no que eu pude
crer.

Você, Única Fonte e Única Paz, além de qualquer suporte, você me abarca, pois você jamais será uma perda
possível.

Eu Sou o que cada Um É.

Eu solto o que me retém a fim de chegar até você, porque eu compreendo que você sempre Foi, você sempre
É, e você Será para sempre, a Fonte das Fontes, o coração do Coração.

Eu me deixo ser aspirada, colocando a minha vestimenta da Eternidade.

Você me desnuda, a fim de me vestir com a sua Glória, pondo fim a qualquer noção de distância, a qualquer
separação.

Eu sei que eu vivo o que você É, seja o que for que eu viver.

O que eu sou é a Vida.

Eu nada lhe peço para mim, pois eu sei que você preenche a Vida.

Eu me instalo na sua Presença, aí onde está o fim de toda a incerteza.

Então, ao Desposar a Liberdade, ao Desposar a Verdade, mais nenhuma sede pode me afetar.

Eu dou e eu darei tudo o que você me deu, nada mantendo, permanecendo no Indizível Amor do braseiro de
Fogo.



Instalada na Vida, eu sou a Eternidade e você É a minha Eternidade.

Você preenche o que eu sou, além de mim, bem como além de você.

Nós somos Um, no Amor e na Liberdade.

Você e eu, Livres, regando o Espírito na Fonte da Verdade.

Nós somos então Um.

Nós somos então esta Alegria inefável.

Eu lhe confio esse Mundo, a você que não conhece qualquer limite e qualquer freio e qualquer obstáculo.

Eu o acolho.

Eu abro a minha Porta.

Nada mais pode ser fechado no Êxtase do que eu estou vivendo.

Em tal Fogo de Amor, devorando tudo o que era eu, você me convida para as Últimas Núpcias, Núpcias de
Liberdade onde o Êxtase é a única possibilidade.

Eu me dirijo a você, como a uma pessoa, sabendo que você É além de qualquer pessoa, além de qualquer
forma.

Você, o Amor que É eu.

Este Amor que é Paz, que é Alegria, que não tem necessidade de qualquer justificativa e de qualquer
explicação.

Você é a Única resposta, o Único Caminho, você, o Único, Presente em tudo.

No Silêncio do meu Templo, onde não emerge qualquer reivindicação, eu sou você.

Além de qualquer palavra formulada, além de qualquer pensamento manifestado, além de qualquer desejo,
você Está aí.

Assim Liberada das minhas próprias barreiras, eu lhe abro as Portas do Ser.

Você, o Amor, cujo Canto é o Êxtase, você, a radiosa Presença que flui tal uma Água de Fogo, você anima, em
nós, além de qualquer memória e de qualquer forma, a Alegria do Êxtase e o regozijo da nossa Paz.

Como nomeá-lo, sem atribuir-lhe uma forma?

Como nomeá-lo, sem trair pelas minhas experiências ilusórias?

Então, eu não o nomeio, nem o limito em meio a alguma forma, você que É a Vida de todas as formas, você
que anima todas as coisas e cada Vida.

Você É o Amor.

O Êxtase e a Paz são as suas testemunhas e os seus marcadores.

Eu me fundo em você, desaparecendo, assim, de mim.



Você É esta Morada da Paz Suprema.

Você é o que eu Sou.

Eu Sou o que você É.

Sem distância e sem diferença.

Tendo declamado a sua Presença Infinita, então eu repouso na sua Paz, na sua Plenitude e na sua Beleza.

Amados do Amor, Irmãs e Irmãos, no momento em que o véu da carne não é mais um obstáculo para nós,
essas palavras escolhidas, cuja Reconexão e Vibrância são a continuação dos Cantos da Eternidade que eu

compus, eu as dou para vocês, neste momento: no Tempo do Amor.

Esta Declamação não é uma oração, nem uma meditação, ela é a Verdade do Amor, vivida pela Vibração do
Êxtase.

Ao olhar para estas palavras, ao escutar estas palavras, vocês irão se aliviar de qualquer peso que ainda restar
e eu estarei, com vocês e em vocês.

Ao ler estas palavras, vocês irão realizar o Apelo da Luz para a Luz, e o Apelo para o Despertar.

Queiram aceitar a Bênção do Amor.

Até logo.

************
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Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamos, se quiserem, entre nós, um momento de Silêncio e de Comunhão.
 
... Partilhar da Doação da Graça...
 
As palavras que eu venho dizer-lhes têm-se, no lugar que eu ocupo, na ressonância das Estrelas e,
portanto, também, no que concerne ao Elemento ao qual eu ressoo mais, que é o Fogo.
 
Do mesmo modo que, há alguns anos, eu os informei da Tensão para o Abandono, eu venho, hoje,
tentar clarificar (se é possível, ainda mais) o que pode representar viver a Verdadeira Vida, em
oposição com viver a ilusão.
 
Viver a ilusão é viver, como muitos Irmãos e Irmãs encarnados, sem qualquer noção, real e vivida
(em outros lugares que não nas aspirações e nas construções, mais ou menos elaboradas, de
sistemas, quaisquer que sejam), do que é a Verdade.
 
A Verdade de que eu falo é aquela que faz com que exista, de algum modo, uma reconexão
com a FONTE, com a Luz, com o CRISTO, com os mundos nomeados espirituais, ao mesmo
tempo, mantendo uma vida.
 
Não viver essa reconexão induz, infelizmente, como vocês têm e como nós tivemos vivido, todos,
nesse mundo, o que eu chamo um drama da separação.
E, desse drama da separação, desse sentimento de não perceber e de não viver a Luz vão decorrer
todos os mal-entendidos da vida.
Esses mal-entendidos que vão, por sua vez, reforçar, inevitavelmente, progressivamente e à medida
das encarnações, a própria lembrança de uma FONTE, de uma Luz, a lembrança do que há após a
morte e antes do nascimento; a lembrança do que cada Irmão e cada Irmã era, em Verdade.
 
Esse confinamento tem por consequência tudo o que vocês podem ver, hoje, de maneira, talvez,
mais lúcida do que há algum tempo, concernente ao adormecimento, à predação, e tudo, é claro, o
que decorre desse confinamento: a violência, as crenças e o conjunto de medos.
A vida na ilusão instala a consciência em seu aspecto o mais dividido, o mais fragmentado e
o mais isolado do que ela é, em Verdade.
Nesse confinamento e nesse aspecto dividido, cada Irmão, cada Irmã vai construir ideais, objetivos,
buscas.
 
O conjunto dessas buscas e desses objetivos a atingir é, todo, sem exceção, inscrito ou na história
ou em convenções ou em regras.
A nostalgia do Céu é tão potente que, quando o confinamento é total, o Céu não pode
mesmo, mais, ser considerado como possível.
Os mundos espirituais, dos quais tudo é ignorado, são pouco a pouco rejeitados.
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Essa perda de conexão põe a consciência em um confinamento que só o reino humano conhece
sobre esta Terra.
Eu não posso mesmo dizer que se trate de um consciente de um animal, porque um animal é,
sempre, consciente, de um modo ou de outro, dos mundos não visíveis.
 
Tudo foi feito, durante esses anos, para aproximá-los e para dar-lhes a viver essa reconexão, coisa
que foi estabelecida, como vocês sabem, talvez, em numerosas etapas, em numerosos estágios.
Essa reconexão foi estabelecida, definitivamente (tanto para o Sistema Solar como para vocês), em
um intervalo de tempo, tal como havia sido definido por SERETI.
 
É o que lhes permite, hoje, sentir (e, além de sentir, viver) nossos reencontros, nossos Reencontros
com a Luz, com a Vibração, com partes muito mais sutis de vocês.
Restabelecer essa conexão é fundamental, porque é graças a essa reconexão, que se tornou
acessível a vocês tudo o que se manifesta, hoje, a vocês, e do que o Comandante ecoou durante
esta semana na qual vocês estão.
 
Muitos de vocês vivem coisas que, ainda na véspera, eram-lhes estritamente desconhecidas ou,
mesmo, inconcebíveis.
Essa aproximação de seu Plano e de nosso Plano, que se fez de maneira minuciosa e
progressiva, tinha por objetivo (vocês, talvez, compreenderam e, talvez, viveram) o de preparar o
Reencontro total com a Luz, e de fazer de modo a que o máximo de Irmãos e de Irmãs fosse aptos,
de algum modo, para permitir a essa Luz estabelecer-se, com o menos de desordem possível,
menos de estupefação e de apreensão.
 
Nós podemos dizer que, de onde nós estamos (pela Fusão dos Éteres e o depósito do Manto Azul
da Graça em seus ombros, e o conjunto deAntakarana que nós vemos), nós sabemos, talvez antes
de vocês, que a tarefa foi realizada, bem além do que podíamos conceber.
 
Isso permitiu, de algum modo, acrescentar uma suavização e uma elasticidade a esse Reencontro,
e evitar que o Choque fosse demasiado intenso, tanto para a Terra como para vocês.
Mas, hoje, o conjunto de Assembleias, Conclave de Anciões e Conclave de Estrelas pôde julgar que
tudo estava perfeito e que o tempo havia, portanto, chegado, para deixar chegar, sem qualquer
freio, sem qualquer limite, essa revelação total e completa da Luz, que os leva a restabelecer a
Verdadeira Vida, o que é chamada a Liberdade, que põe fim, totalmente, ao eixo falsificado
Atração/Visão, ao confinamento da Visão, ao confinamento da alma voltada, exclusivamente, para a
matéria e para essa Dimensão.
 
É claro, o Reencontro definitivo de cada um dos Irmãos e Irmãs com a Luz será uma vivência
diferente, e essa vivência diferente é unicamente função, vocês sabem, da capacidade para dizer
«sim», da capacidade para não fazer obstrução a esse evento, tanto em si como para o mundo.
 
Isso os leva (e isso foi definido) a terem-se Tranquilos, a aceitarem, em vocês, a ação dos
Elementos e da Luz, a não fugir do que quer que seja, a estarem totalmente presentes a si mesmos,
no instante.
Tudo o que vocês empreenderam (seja Alinhar-se, sejam os diferentes exercícios que lhes foram
comunicados), o conjunto conduziu a fazê-los experimentar, viver e sentir coisas novas.
Essas coisas novas vão, todas, ao mesmo sentido, que é o de permitir-lhes reaclimatar-se ao
Amor, privado de medos, privado de todos os condicionamentos.
 
Esse Amor de Liberdade que os torna Livres e Autônomos e que os faz descobrir, realmente, a
Eternidade, não como uma projeção, um ideal, mas, efetivamente (agora e já, para muitos de vocês,
mesmo nesse corpo), serem reconectados.
Sua reconexão ocorreu sem choque porque houve essa aclimatação de sua alma, mesmo, que
aceitou fazer a Reversão da matéria para o Espírito.
 
Essa Reversão, assim como as diferentes Passagens de Portas, os diferentes Encontros com os
Duplos, as diferentes qualidades Vibratórias que os tocaram, tiveram por objetivo levá-los a esse
ponto preciso, que se desenrola amanhã, em seu tempo.
Essa foi a melhor preparação e será, sempre, a melhor solução para viver essa Ascensão que está
em curso.
 
De sua qualidade de vivência decorrerá a qualidade de vivência do conjunto de Irmãos e Irmãs da
Terra que não estão, de momento, reconectados.
Essa Reconexão, ou seja, esse Casamento do Céu e da Terra, vocês sabem, desencadeia as



transformações finais da Terra, em graus que nenhuma memória, nenhuma história conheceu.
 
Essa ação dos Elementos, essa ação da Luz, para vocês que estão reconectados, dar-lhes-á a ver
apenas a realidade e a Verdade do que é a Luz e não, simplesmente, o que representam as
reações e as convulsões da Terra e de alguns Irmãos e Irmãs, não ainda reconectados.
 
Em resumo, viver as Comunhões, viver os Alinhamentos e viver os aspectos da Luz Vibral
em vocês, dá-lhes a viver um processo que acontece, resolutamente, do ponto de vista da
borboleta, ao invés do ponto de vista da lagarta.
 
É-lhes preciso bem ter em mente que, para muitos de seus Irmãos e Irmãs encarnados, a ilusão
(vivida) da ausência de conexão, é a única verdade.
Para eles, a vida deles inscreve-se, unicamente, entre o aparecimento nesse mundo e o
desaparecimento desse mundo.
Viver a Luz nessas condições de crenças e de adesão e de percepção, é claro, não acontecerá
sem dificuldades, porque o que os olhos deles poderão ver, o que sua alma poderá sentir não será,
em um primeiro tempo, a Luz, tal como vocês a vivem, mas, bem mais, o que havia sido nomeado
um Choque e um sentimento imenso de luto e de perda dessa ilusão, justamente.
 
É aí que sua qualidade de Ser, seu Amor vai tornar-se cada vez mais importante, porque
viver o Amor Vibral é emanar e irradiar a Verdade, que é bem além de qualquer gesto, de
qualquer ideia, de qualquer palavra, de qualquer olhar e, mesmo, de qualquer proximidade.
 
Essa suavização do Choque e dessa consternação, mesmo se sejam emoções que, talvez, para
vocês, sejam realmente ilusórias, efêmeras, não são menos geradoras de sofrimento, de medos e
de apreensões em que o mental, é claro, vai recusar o que está aí.
E é aí que vocês se tornam muito importantes, não para explicar (porque o que acontece não pode
ser nem explicado, nem mesmo concebido para a maior parte da humanidade encarnada,
ainda), mas, efetivamente, por sua qualidade de Ser e de Presença, sua qualidade de
Tranquilidade.
 
Daí decorrerá onde vocês Estão e, no conjunto do planeta, o modo pelo qual se desenrolará o
período que vai do Aviso à Ascensão, eu diria, final, terminal.
Esse tempo (como vocês sabem e como o Comandante confirmou em numerosas reprises) é
extremamente reduzido em tempo.
 
E, quanto mais esse tempo for reduzido, mais será fácil, de algum modo, realizar uma Liberação da
Terra, muito mais simples do que se não fosse o caso, com um tempo mais curto.
Simplesmente, para dizer-lhes que, neste período, custe o que custar, vocês devem manter
essa Tranquilidade.
E custe o que custar, eu os lembro de que estamos aí para vocês, ao seu lado.
 
As regras do que vocês nomeiam Alinhamento serão redefinidas por MARIA e permitirão a
vocês, nos Alinhamentos, reforçar sua reconexão conosco, com a sua parte Eterna, com o
seu Estado de Ser.
O desaparecimento intermitente desse corpo físico que vocês habitam vai dar-lhes a ver o Corpo de
Estado de Ser, vai dar-lhes a ver o que seus olhos jamais viram, até o presente, porque as
frequências acessíveis, para vocês mesmos, da visão normal, vão tornar-se mais amplas, vão dar-
lhes a perceber o que os olhos humanos normais não podem ver até o presente.
 
É claro, a consternação e o medo induzem movimentos que superam, amplamente, o quadro de um
individuo ou de um grupo de indivíduos que é reconectado à Luz.
Porque, lembrem-se de que esses Irmãos e essas Irmãs não têm qualquer meio de saber e de ver,
ou mesmo de compreender ou de conceber o que vem, ou porque, justamente, o fato de estarem
desconectados totalmente arrastou-os à espiral da vida ilusória e à espiral da sobrevida (mesmo
para muitos Irmãos e Irmãs em outros países), que os levam a lutar contra os Elementos, contra a
vida, tal como ela foi decidida por outros que não eles mesmos.
 
Tudo isso para atrair sua atenção a uma forma de indulgência.
E essa indulgência é portadora, nela mesma, de Irradiações de Luz.
Ela os coloca, espontaneamente, no que eu havia descrito e ao que eu os remeto: essa Tensão
para o Abandono.
Ela favorece, ainda mais, seu Abandono do Si e favorece, ainda mais, uma forma de aquiescência,
no momento em que o conjunto da humanidade apreenderá, verdadeiramente, o que está aí.
Ela permitirá, naquele momento, no último limite, a um número de Irmãos e de Irmãs desconectados,



reconectar-se.
E seu trabalho, sua atitude, sua Tranquilidade são essenciais para isso.
 
Lembrem-se de que vocês não podem ser afetados no que vocês São, em sua Eternidade, pelos
Elementos.
Pode-se dizer que os Elementos trabalham, em vocês, de maneira mais harmoniosa, mesmo se o
Comandante tenha feito referência a alguns sintomas.
Passados esses primeiros sintomas, passada uma espécie de aclimatação dessa parte
Multidimensional que se desvenda, vocês serão, de algum modo, renovados (nesse tempo que há a
viver) pela Luz e Sua Inteligência, e por essa consciência que vocês recuperarão.
 
Quanto mais vocês penetrarem na Eternidade que vocês São, mais constatarão que, ao redor de si,
tudo se desenrola, sempre, qualquer que seja a aparência do caos, com a maior das facilidades.
Vocês compreenderão, realmente, naquele momento, que a Inteligência da Luz não é uma vã
palavra, mas, efetiva e verdadeiramente, o que põe em ordem a Eternidade, na desordem do
efêmero.
 
Essa mudança da consciência, vocês já viveram, muitos de vocês, por experiências diversas e
variadas.
Essas experiências são, portanto, chamadas, durante um tempo curto, a ser seu quotidiano, e é
nesse quotidiano que haverá a viver, que vocês viverão (aqui, nesse corpo), a verdadeira Vida, um
pouco à imagem do que eu testemunhei quando eu fui encarnada.
 
Nada mais terá de segredo para vocês.
Tudo será feliz e fácil, o que contrasta, contudo, com a dificuldade e as dificuldades desse
Reencontro para a consciência e o conjunto do que está voltado para o que não é duradouro.
Haverá uma inversão de valores, total.
 
Poderá aparecer, então, o que eu chamaria a Humanidade do Homem, de maneira espontânea: o
sentido do serviço, da dedicação, para aqueles, é claro, que se reconectarão, naquele momento.
Nós não podemos esconder-lhes, é claro, que inúmeros de seus Irmãos e Irmãs, que não se
reconectarão, naquela ocasião, deixarão trabalhar, neles, as forças as mais baixas, concernentes à
personalidade, e cujas ações estarão, é claro, em total contradição com o que vocês vivem ou
viverão.
 
O ser humano dará a impressão de debater-se em si mesmo, com seus próprios limites, sem ter a
possibilidade de perceber o Ilimitado (e, portanto, de Abandonar-se), por um mecanismo de
incompreensão que, infelizmente, terá sido mantido, habilmente, por aqueles que controlavam o
Sistema de Controle do Mental Humano.
 
Vocês não têm que se preocupar com isso.
Vocês não têm que portar inquietação nisso, mas, lembrem-se de que é, efetivamente, porque
vocês se reconectaram, que vão permitir suavizar a cólera e tudo o que pode ser oposto à Luz.
 
Mesmo se minhas palavras pareçam-lhes, de momento, difíceis a viver, vocês verão, por si mesmos
que, após esse dia preciso de amanhã, começarão, se ainda não foi feito, a viver isso de maneira
perfeitamente natural e espontânea.
 
Vocês não têm, portanto, que se colocar questões em relação a isso, mas, bem mais,
aperfeiçoar seus Alinhamentos, e é por isso que, a partir de amanhã, o trabalho do
Alinhamento não será mais, unicamente, o momento dedicado à Ancoragem da Luz, a deixar
trabalhar a Onda de Vida, mas, bem mais, um trabalho de estabilização, de suavização.
E não há outra suavização possível que não a de restabelecer essa Multidimensionalidade e,
portanto, o acesso a nossos Planos, aqui mesmo, aí onde vocês estão.
 
Todos os alimentos ser-lhes-ão dados em nossos Contatos e em nossas Comunhões.
Vocês constatarão, por si mesmos, que não têm necessidade de outra coisa que não a de
restabelecer isso.
Tudo o que é necessário ali estará, o que põe fim, se existem em vocês, às últimas interrogações,
aos últimos medos, às ultimas apreensões do que deve advir, porque vocês viverão, previamente,
vocês mesmos, o que advém, o que muda, radicalmente, seu modo de ver e de perceber este
período através da vivência de nossos Reencontros, que os instalam na Verdadeira Vida, mesmo na
vida ilusória.
 
É durante este período que os eventos da Terra e seus eventos vão tornar-se os mais



evidentes, concernentes à Luz como concernentes às suas últimas mudanças.
 
De onde nós os vemos, nós não temos qualquer dúvida sobre esse desenrolar.
Vocês não terão, do mesmo modo, mais qualquer dúvida.
Para nada serve interrogar-se sobre o seu mecanismo de Ascensão, porque é, muito exatamente, o
que vocês vão viver durante este período.
E conforme o que nasceu em vocês, nesses últimos anos, ou que nascerá, vocês deduzirão, muito
facilmente, o que se desenrola em vocês e ao seu redor, e para vocês.
Vocês verão, por si mesmos (se já não foi feito), que a Luz é a resposta para tudo, e, quanto mais
vocês se afastam de suas próprias respostas, mais a resposta da Luz é evidente e clara.
 
Quanto mais vocês se afastam de desejos efêmeros, mais sua consciência esclarece a diferença
entre a ilusão e a Verdadeira Vida.
Vocês não terão, então, mais qualquer dificuldade para deixar-se guiar e moldar pela Luz Vibral e
o Amor.
Eu os lembro de que o Amor Vibral é um Fogo, um Fogo que forja, que torna Eterno: é a
Reconexão.
 
O melhor modo de compreender o que acontece, é vivê-lo.
E, para vivê-lo, é preciso, justamente, fazer cessar toda vontade de compreensão, porque a
compreensão não é aportada pelos mecanismos exteriores, mas, efetivamente, pelos mecanismos
Interiores dessa Luz, após o Aviso.
 
Os eventos geofísicos, múltiplos e numerosos, que traduzem a interpenetração do Éter falsificado
da Terra com o Éter Azul da Multidimensionalidade.
É a interação entre esses dois Éteres que dará conta de fenômenos (que já foram descritos), como
o Canto do Céu e da Terra, que inúmeros de vocês perceberam, por intermitência, em momentos,
mas que se tornam o Canto Interior da alma e do Espírito, Reencontrados.
Esse Som é um testemunho: ele é o Testemunho da Ação da Luz e, portanto, ele os informará.
 
Quer vocês sejam Chamados pelo seu nome, quer esses Sons modulem-se, de modo intenso, é a
mesma resposta: é o Apelo e o Canto da Vida.
É o Apelo da Luz, que se tornará cada vez mais premente.
Ninguém pode opor-se ao Canto da Vida, às Trombetas do Céu e da Terra.
 
É, justamente, a crença na possibilidade de opor-se a essa Frequência, a esse Cantos, que criará a
doença, porque nenhuma frequência daquelas que lhes são conhecidas, pode resistir a essa nova
frequência.
 
Todas as desordens decorrem daí.
E essas desordens decorrem, é claro, do medo, da ignorância.
E é aí que é preciso mostrar sua indulgência.
É aí que não é preciso julgar.
É aí que é preciso vigiar para reforçar o que é recebido, deixando, simplesmente, sempre, ser
recebido de maneira Livre.
É assim que sua Presença sobre a Terra será (mesmo se vocês não o vejam) um bálsamo, um
bálsamo aplicado em todo sofrimento, todo medo.
 
O que eu exprimi, explicando-lhes minha vida e minha Tensão para o Abandono é o que estará no
trabalho em vocês.
Quanto mais vocês aquiescerem e aceitarem e disserem «sim», mais vocês se preencherão
de Luz e, portanto, de Amor, mais vocês se tornarão Transparentes e, finalmente,
Inaparentes para esse mundo.
 
É da qualidade do que vocês estabelecem aí, é que se desenrolará, eu diria, seu modelo
Ascensional, que lhes é próprio.
Para nada serve defini-lo ou dele definir os caminhos, porque a Inteligência da Luz os fará vivê-lo,
diretamente, tirando-os, assim, de toda projeção e de todo desejo.
Assim, portanto, viver a Verdadeira Vida anuncia-se com muito mais facilidade para vocês.
 
E quaisquer que sejam as aparências da dificuldade inicial, retenham que, em muito pouco tempo,
isso terá acabado em suas manifestações penosas.
Porque qualquer resistência é vã, e qualquer consciência não pode subtrair-se dos fenômenos
precisos que estão em curso.
 



O sentido de minha intervenção é apenas atrair sua atenção a esses momentos, e sempre manter
presente na consciência que, estando reconectados, se aparece uma dificuldade para vocês
(qualquer que seja sua atividade nessa vida ilusória), lembrem-se de que vocês são conectados e
que não há limites, de tempo ou de espaço, para nossa Manifestação, em vocês, ao seu lado, e
nossa Ação, em vocês e ao seu lado.
Toda força, vocês a encontrarão aqui.
 
Vocês não a encontrarão em qualquer gesticulação, em qualquer atividade mental, ou em qualquer
necessidade de preservação do que quer que seja.
Todo o resto aparecerá, espontânea e naturalmente.
 
Vocês constatarão, aliás, mesmo, que suas necessidades comuns e fisiológicas tornar-se-ão cada
vez mais leves e cada vez mais fáceis a satisfazer; que, pouco a pouco, a atividade mental, na
ilusão, recentrar-se-á na Luz.
 
A consciência desengajar-se-á cada vez mais (independentemente de qualquer desejo ou de
qualquer vontade), de elementos usuais da vida.
Não são vocês que o decidem: é a Luz.
 
E as circunstâncias exteriores desse mundo serão tais que, de todos os modos, vocês não terão
outra escolha que não a de interessar-se ao que vocês São, e refinar sua Reconexão porque, é
claro, tudo o que é ilusório (e, disso, inúmeros Anciões deram-lhes os mecanismos) não será mais
um reflexo vital (nem mesmo essencial), como se as regras do jogo, pela Ação da Luz, mudassem,
completamente.
Essas regras que, para vocês, serão, é claro, aceitáveis e facilitadoras, arriscam ser qualquer outra
coisa para a maioria dos Irmãos e das Irmãs que não quiseram ver (ou que não têm os meios de
ver), Interiormente.
 
Eu pararei aí minhas palavras.
Em relação ao que eu disse, se vocês têm necessidade de outros elementos, eu estou à sua
escuta.
 
Questão: alguns que trabalham há alguns anos para a Ascensão estão, hoje, como
desencorajados, porque parece a eles que nada acontece do que foi anunciado.
A atmosfera vibratória diz-me isso: todo ser humano que vive a impaciência ou o desencorajamento
está, de fato, apenas na vontade de fugir do que há a viver.
Todos os anúncios e, em especial, aqueles que haviam disso dados pelo Comandante, tudo o que
foi previsível e previsto, que não se desenrolou, corresponde, simplesmente, a um tempo de
preparação mais intenso.
Mas tudo isso será, rapidamente, esquecido, a partir do instante em que os eventos em questão
manifestarem-se, claramente, a vocês, aí onde vocês estão.
Não se esqueçam de que suas circunstâncias de vida são profundamente diferentes entre a Europa
e os territórios que são tocados pelos Elementos.
O ser humano tem a particularidade de olhar, é claro, as condições de vida dele e ao redor dele.
Se ele não é afetado, ele não verá o que acontece alhures.
Do mesmo modo retenham, efetivamente, que todo esse tempo nada é, em relação ao conjunto de
ciclos que foram levados no confinamento.
E, quanto mais os dias vão desenrolar-se, mais vocês vão constatar esse mecanismo de negação:
é o Choque.
O Choque é recusar a Verdade, porque aquele que não vive os mecanismos da Consciência
pode apenas confiar em palavras, e não na Vibração.
Aquele que confia na Vibração da Consciência (porque ele a vive) não pode manter qualquer ilusão
na ilusão: é o que vocês vivem.
Aqueles que se desviam são aqueles que, em definitivo, ou não vivem, ou recusam o que eles
vivem, porque isso subtende estar colocado em face de seus próprios apegos, de seus próprios
ideais de prosseguimento em uma ilusão, em uma vida ou em uma Era do Ouro.
É muito difícil para o ser humano (enquanto ele não viveu o Abandono à Luz e o Abandono do Si)
estabelecer-se em sua Eternidade e aceitar essa Eternidade.
O ser humano reatar-se-á, sempre, ao que ele pode tocar e experimentar, nos sentidos os mais
comuns.
Mas, se ele não tem acesso ao Estado de Ser, se ele não tem acesso às Vibrações, quais são os
elementos, para ele, de certeza, exceto aqueles que são vividos?
De outro lado, desde o ano passado, nós havíamos dito para não fixar-se em qualquer data.
Muitos Irmãos e Irmãs estão impacientes.
Muitos Irmãos e Irmãs (eu diria, em número muito mais importante) têm medo, mesmo se eles não



queiram admiti-lo, confessá-lo, porque aquele que está no Amor, verdadeiramente, não pode
experimentar o mínimo medo do que quer que seja, qualquer que seja o evento (ou o não evento).
Era, de outro lado, indispensável que a maior parte dos Irmãos e das Irmãs que, se posso dizer,
aderiram ao que nós temos dito, estivessem, eles mesmos, na vivência do que era dito.
E que aqueles que nada viviam, de momento, era amplamente preferível para eles desviar-se do que
nós dávamos, porque isso teria sido, de qualquer maneira, demasiado confronto para a maioria
deles.
O que quer dizer que ler coisas e não vivê-las, é uma frustração; ler coisas e vigiar as coisas no
ambiente, se elas não aconteceram, precisamente, nessa noção temporal, é muito difícil de viver
para o humano.
O humano procurará, sempre, uma data e uma prova, enquanto ele não está no Coração.
Aquele que Vibra o Coração (seja no Si ou no Abandono do Si) está, realmente, na Morada de Paz
Suprema.
E eu diria mesmo que, naquele momento, quer um evento desenrole-se ou não, isso estritamente,
nada muda.
Simplesmente, se nós insistimos nesse Choque, é que os elementos que nós temos visto não
acontecem mais em um futuro provável porque (como o Comandante disse-lhes), o que nós vemos,
não corresponde ao que vocês veem.
Há linhas, que vocês poderiam chamar de probabilidade, temporais, diferentes, mas, mesmo essas
linhas, hoje, não existem mais.
E é por isso que essa data foi dada como um fator de Alinhamento Interior.
Então, é claro, haverá sempre Irmãos e Irmãs que vão perscrutar, neles, ou perscrutar no mundo um
evento que eles vão qualificar de tangível.
Mas a coisa a mais tangível é o Amor que vocês vivem, ou não.
Todo o resto é apenas o reflexo da agitação do mental, que procura, no exterior de si, uma razão
para esperar, ao invés de uma razão para viver o que há a Viver.
Como o Comandante disse: há prazos.
Inúmeros prazos foram dados, que correspondem a ciclos.
Há outros prazos, agora, que não são função da Terra (como nós sempre dissemos), nem mesmo
de sua resposta, mas que são função, agora, do Céu, e não mais da Terra.
Porque, como nós temos dito, a partir do instante em que a Liberação da Terra é exprimida (em
vocês, em alguns de vocês), a Terra disse «sim» e, portanto, as rupturas de linhas temporais,
possíveis, foram realizadas.
Agora, isso não depende nem da Terra, nem de vocês.
Isso depende, unicamente, de um relógio que é cósmico.
Mas a dúvida em todo ser humano será, sempre, apenas o reflexo da não vivência do Amor Vibral
no Coração.
Porque aquele que está estabelecido no Si (e além do Si), qual importância isso tem para ele, o
mundo?
Ele encontrou a Eternidade.
Eu diria mesmo que era, portanto, indispensável que, após o primeiro entusiasmo (desencadeado
pelos mecanismos das Núpcias Celestes), que os povos os menos prontos para soltar desviassem-
se do que nós tínhamos a dizer, e que os povos que eram os mais prontos a soltar, reforçassem sua
vivência.
Aí está o que eu posso dizer.
 
Questão: viver a sincronia é dizer «sim» ao que alguém possa propor?
Meu Irmão, é exatamente isso.
Mas eu diria que é preciso, antes de tudo, viver o Coração, a Vibração do Coração, viver o Canal
Mariano, a Onda de Vida.
Caso contrário, você arriscaria dizer «sim» a não importa o quê.
Ora, quando a Inteligência da Luz está ativa, totalmente, a resposta será sempre «sim» ao que é
proposto, porque o que será proposto far-se-á, sempre, pela Inteligência da Luz, mesmo se isso não
possa ser compreendido ou aceito pelo mental, em um primeiro tempo.
Sempre, a Inteligência da Luz levará a efeito o que é necessário e útil para a Luz, mesmo se, em um
primeiro tempo, isso possa aparecer estritamente oposto, mesmo se, na partida, isso possa ser um
sofrimento, uma ruptura ou algo de incômodo.
Mas a faculdade de dizer «sim», é claro, é, obviamente, um evento essencial no Abandono do Si.
 
Questão: o que significa o fato de ter sido chamado, mas sem perceber o que quer que seja
mais?
Quem disse que era preciso perceber o que quer que fosse?  
O Apelo é o Apelo.
O Apelo é, simplesmente, ouvir seu nome e ser chamado.
Nada mais.



É sempre o mental que quereria ver coisas extraordinárias, perceber coisas não habituais.
Mas o Apelo, em si mesmo é, simplesmente, o nome que é ouvido.
Por que querer acrescentar elementos de cenário, de forma, de cor?
O Apelo realiza-se, geralmente, à noite, ou seja, quando seu mental e sua vigilância estão
adormecidos, para ter o menos de impacto perturbador.
Porque é nesses momentos (em que o mental está ausente e no sono), que vocês estão mais
permeáveis ao nosso Reencontro.
E não há necessidade de discursos, de imagens ou de fenômenos misteriosos: há, simplesmente,
necessidade de perceber o Apelo.
O fato de que vocês sejam cada vez mais numerosos a terem sido chamados, confirma-lhes, de
algum modo, a iminência do Apelo de Maria.
 
Questão: durante os momentos finais, seremos guiados pela Luz para saber como ajudar
aos outros?
Minha Irmã, eu, efetivamente, exprimi que toda vontade de ajuda é uma vontade do mental e da
personalidade.
A Luz ajuda, por ela mesma.
A ação exata decorrerá da Luz e não de saber como ajudar.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
        
Irmãos e Irmãs nessa assistência, vamos render Graças por nosso Reencontro e, pessoalmente, eu
rendo Graças por sua escuta, sua benevolência.
Eu lhes digo: até mais tarde.

************
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Eu sou HILDEGARDE DE BINGEN.

Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos, mutuamente, na Paz e na Graça.

...Partilhar da Doação da Graça...

Eu vim, neste dia, dispender-lhes conselhos concernentes aos alimentos.
Antes de começar, considerem esses conselhos, unicamente, se eles lhes pareçam válidos, através
de sua experiência e de sua vivência.

Em caso algum, são preconizações rígidas, ainda menos prescrições alimentares, mas tudo isso
decorre da modificação da química atual de seu corpo, devido à ação da Luz. Porque a Luz é
nutrição, porque a Luz modifica, profundamente, o metabolismo de seu corpo carbonado.

Algumas Irmãs falaram, ao nível da experiência delas, de sua necessidade de comer, que
desaparecia, durante alguns períodos.

A nutrição da Luz, sem ir até aí, vai submetê-los a certo número de constrangimentos, que seu
corpo reconhecerá, muito facilmente.

O objetivo de meus conselhos é, portanto, simplesmente, orientá-los no que vocês têm a viver, em
relação à alimentação.

Durante o período das Núpcias Celestes, o Arcanjo ANAEL (ndr: em especial sua intervenção de
16 de agosto de 2009) havia precisado algumas características de alimentos que podiam, naquela
época, favorecer a elevação Vibratória.

Os conselhos que eu venho dar-lhes são adaptados, mais, à liberação da carne, à liberação da
consciência.

Como os ensinamentos de nossos Irmãos e Irmãs orientais disseram, existem alimentos que podem
tornar pesado e, outros, que aliviam.

Existem alimentos que fazem com que a alma seja prisioneira da Terra, e existem alimentos
que elevam a alma para o Espírito.

A ação da Graça e da Luz têm, também, efeitos em toda a química celular.
A Luz, sendo nutrição, até o presente, vocês constatavam que existiam períodos, para vocês, nos
quais vocês tinham mais fome ou menos fome.
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Certo número de regras (se vocês as aceitam) são válidas, a priori, para vocês todos. Mas, eu
repito, experimentem por si mesmos, constatem por si mesmos, os efeitos ou os não efeitos dos
diferentes conselhos que eu vou dispender-lhes.

Basta, agora e já, compreender que todo esforço de digestão necessita de uma quantidade de
energia específica ao nível do ventre.

E que essa energia que se acumula no ventre não está, sempre, em acordo com a energia do
Coração, do Manto Azul da Graça ou da Onda da Vida. Mas vocês tiveram, talvez, a chance (ou o
inconveniente) de sentir o efeito de alguns elementos em seu ventre, é claro, mas, sobretudo, no
que são nomeadas as Portas Atração e Visão.

Eu diria, mesmo, que a percepção ou, mesmo, o incômodo e a dor das Portas Atração e Visão são,
certamente, os elementos de seu corpo mais capazes de guiá-los, no que vocês podem absorver e
no que vocês não podem mais absorver.

É claro, podem existir, também, desconfortos, ao nível do ventre, e diversas perturbações, que não
são ligadas à Luz, mas, efetivamente, ao tipo de alimentos ingeridos.

Então, é claro, não é comendo menos ou comendo melhor que a Ascensão realizar-se-á. Não é,
tampouco, a natureza dos alimentos que vai (como durante as Núpcias Celestes) permitir-lhes viver
Vibrações ou não.

Mas o alimento pode representar um obstáculo, devido à sua passagem pelo ventre, de processos
de transmutação que são, justamente, religados às Portas Atração e Visão, que são, de algum
modo, como vocês sabem e como foi dito, pontos de união da Graça e do Manto Azul da Graça.

A primeira das coisas a observar é, efetivamente, o efeito dos alimentos, não tanto na
própria digestão, mas, mais, nas Portas Atração/Visão.

Deveria estar claro para vocês, que alguns alimentos podem desencadear dores na Atração e
Visão.

Esses alimentos são, para vocês, um alerta e, tanto quanto se possa, tentem evitar, justamente, os
alimentos que vão bloquear a Porta Atração e Visão.

Em seguida, existem regras importantes.
É preferível alimentar-se enquanto o sol sobe, ao invés de quando o sol desce. Com um período de
elasticidade que vai aproximadamente até 17 horas em relação ao Sol (ndr: 19 horas, hora francesa
no relógio).

Vocês todos sabem, é claro, que há alimentos que tornam pesado e, outros, que aliviam. Por isso,
nossos Irmãos e Irmãs orientais e na medicina tradicional deles descreveram, perfeitamente, os
tipos de alimentos que podem ter uma ação de elevação ou, ao contrário, uma ação de peso.

Mas, eu repito, o melhor testemunho do que é bom, para vocês, resulta e decorre, diretamente, da
manifestação dolorosa, pesada, das Portas Atração/Visão, em função dos alimentos ingeridos.

Vocês constatarão, aliás, também, que essas regiões das Portas Atração/Visão podem tornar-se
sensíveis quando surge, em vocês, um estado de conflito, um estado emocional ou mental, que vai
contra a Luz.

São, efetivamente, Portas de passagem que fazem dirigir a energia e a consciência, ou para a
digestão, ou para o ponto OD ou 8º Corpo, que favorece, de algum modo, a passagem do ego ao
coração.

Mas, eu repito, retenham que não é, simplesmente, uma questão de alimentação, mas, bem mais, o
estado de sua consciência que determina essa passagem, essa Ressurreição.

Mas, é claro, se existem elementos de seus pensamentos, de suas emoções, de seus alimentos,
que têm um efeito limitante nessa passagem, convém adaptar sua conduta alimentar em relação a
isso.

Então, independentemente dessa regra geral, há alimentos que vão favorecer essa elevação
Vibratória e, sobretudo agora, esse depósito do Manto Azul da Graça, que lhes evita ter que
sofrer nessa nova química do corpo, devido à alimentação fornecida pela Luz.

De uma maneira geral privilegiem, efetivamente, o que é líquido.
De uma maneira geral, privilegiem o que está na temperatura comum, ao invés do que está



extremamente quente ou extremamente frio.

De maneira geral, privilegiem o que é liquido e, em todo caso, que não tenha sido transformado de
maneira demasiado importante.

Quanto mais vocês se aproximarem dos elementos naturais da Terra, mais as Portas
Atração e Visão deixarão vocês tranquilos.

A quantidade de líquido que deve ser absorvida, independentemente da alimentação, deve ser, de
uma maneira geral, para vocês todos, duplicada, na medida em que o que é nomeado o despertar do
kundalini, a Onda da Vida ou o Manto Azul da Graça ou as Coroas Radiantes consomem
efetivamente a água.

Se vocês estão atentos, constatarão, aliás, que alguns alimentos, no momento em que eles estão
em contato com a boca ou com o ventre, dão um sinal Vibratório ao nível dos Triângulos
elementares que correspondem à natureza do alimento (ndr: ver esquemas abaixo).

Esse sinal Vibratório é percebido ao nível dos Triângulos elementares da cabeça e, se vocês estão
atentos, constatarão, muito rapidamente, sem, contudo, esperar a digestão ou a metabolização de
seus alimentos, que um dado alimento vai pôr em Vibração, ou em dor, muito rapidamente e antes
mesmo da digestão, os famosos pontos Atração e Visão.

Aí também, chamando-os a reajustar-se.
Sempre nas regras gerais, os alimentos podem ser guiados, durante este período, pela cor. De fato,
alguns de vocês têm necessidade de cor verde, outros, têm necessidade de cor escura, outros, têm
necessidade, mais, de cor vermelha ou alaranjada.

Cada cor, efetivamente, que faz ressoar, de maneira privilegiada, um dos elementos
inscritos em vocês.

Há, também, o que cresce na terra.
Há, também, o que cresce nas árvores, que cresce fora do solo, distante do solo.

ANAEL, Arcanjo, havia falado disso há três anos.
O mais importante é escutar o que diz seu corpo, porque as reações vão tornar-se cada vez
mais imediatas.

Se vocês absorvem um alimento que não lhes convém, a Porta Atração ou a Porta Visão
manifestar-se-á com extrema rapidez e dar-lhes-á a viver desordens digestivas que, aliás, como
vocês mesmos constatarão, se já não é o caso, desacelerarão tanto os processos Vibratórios
como a percepção do Canal Mariano ou, ainda, da Onda da Vida.

Existem numerosos aromas.
Entre esses aromas, alguns são capazes de aquecer o Fogo do Coração e de privilegiar a digestão,
permitindo não ter que ser afetado por alguns tipos de alimentos.

Eu citarei, simplesmente, dois aromas, para sua virtude digestiva, mas, também, para sua virtude de
aliviamento da alma. Esses dois aromas são o cúrcuma e a galanga e, em uma menor medida, a
canela.

Não é questão de polvilhar esses aromas em toda sua alimentação.
Mas absorver ou consumir deles, ainda que apenas uma pitada, alguns dias por semana, permitirá a
vocês constatar, muito rapidamente, os efeitos ao nível de seu conforto.

Vocês têm, também, a possibilidade de preparar, em caso de acidente, nas Portas Atração e Visão,
concernente a um alimento que não passa, por si mesmo, chás de cristais e, em especial, chás que
consistem em utilizar cristais correspondentes às Portas Atração e Visão. Isto lhes será explicado,
porque eu já dei de maneira particular, eu diria, neste espaço.

Absorver esses chás de cristais permitirá a vocês, aí também, amenizar os inconvenientes
de alguns alimentos, ao nível da porta Atração e Visão.

Existe também certo número de chás, absorvidos não demasiado quentes, que lhes permitirão, eles
também, facilitar essa nova química digestiva.

Para isso, quatro plantas são implicadas, que vocês podem tomar em associação, ou
independentemente umas das outras.

A primeira favorece a fluidez do coração: trata-se da aubepine, em todas as suas partes.



A segunda facilita o estado Vibratório: trata-se da prele, rabo de cavalo.
A terceira facilita a metabolização e a transformação da química sanguínea, tanto na digestão como
nos órgãos ligados ao sangue: trata-se do petit houx.

E enfim, e de maneira mais anexa, para alguns de vocês, é necessário facilitar a circulação do
sangue que, devido à junção da Luz, torna-se cada vez mais quente e, portanto, tem tendência a
circular de maneira um pouco diferente: para isso, vocês devem encontrar folhas de meliloto,
trevo doce.

O conjunto dessas quatro plantas, tomadas individualmente ou juntas, pode ajudá-los a
metabolizar seus alimentos.

Retenham que, de uma maneira geral, e quaisquer que sejam suas condições de trabalho que
necessitem, talvez, de uma alimentação mais importante, para alguns de vocês, globalmente, suas
necessidades de nutrição diminuem.

Compreendam, efetivamente, que não é preciso forçar-se.
Compreendam, também, que não são regras rígidas a adotar, que vão permitir-lhes viver a
transformação em curso. Mas que, simplesmente, esses alguns conselhos vão permitir-lhes viver
essa transformação de maneira mais calma, menos pesada e, de algum modo, de maneira facilitada.

Isto chamaria de últimos desenvolvimentos, muito mais importantes.
Mas, obviamente, nós não temos a oportunidade de ir demasiado longe nesses conselhos, mas se,
para vocês, há questões mais específicas que sobrevenham, em vocês, em relação ao que eu
acabo de exprimir e que, segundo vocês, necessitem de complementos, eu os dou com prazer.

Mas eu posso apenas guiar-me por suas interrogações, porque o conhecimento, nesse nível, é
muito rico e esse conhecimento não é de primeira necessidade, mas, em todo caso, vocês
constatarão os efeitos disso, por si mesmos, em sua capacidade para viver a Graça.

>>>

Questão: como saber qual cor de alimento deve ser favorecida?

Durante este período, vocês tem, todos, a percepção dos Triângulos Elementares da cabeça
(aqueles que têm as Coroas Radiantes ativadas).

Vocês todos observaram que, em períodos precisos, ativa-se tal Triângulo.
E vocês observaram provavelmente, também, que para alguns de vocês, há predominância de um
Triângulo elementar sobre os outros, quanto à manifestação dos pontos ao nível da cabeça.

Isto vai guiá-los pelo tipo de alimento.
Se o Triângulo de Fogo é o mais ativo, os alimentos que deverão ser absorvidos serão mais de
natureza Fogo.

Ou seja, que vocês virão sustentar o Fogo que está ativo em vocês, absorvendo, por exemplo,
alimentos vermelhos.

E, se possível, que não sejam raízes.
Se o elemento Água manifesta-se, de modo privilegiado, ao nível de sua cabeça, vocês deverão,
daí, concluir que o alimento líquido deva ser privilegiado e que tudo o que contém muita água deva
ser privilegiado em relação ao que contenha pouca água.

Os legumes que contém muito mais água do que as leguminosas, por exemplo, ou os legumes
secos, como o arroz.

Se o Triângulo da Terra chama-os, então, o tipo de alimento, serão os alimentos que vêm da terra e,
em especial, raízes, se possível, cuja cor de pele seja mais escura do que clara.

Eu falo, efetivamente, da cor da pela e não da cor da carne.
Se a TERRA chama-os, então paradoxalmente, o que vem da terra poderá sustentar sua Terra.

Se o Ar chama-os, então, naquele momento, será preciso privilegiar frutos e legumes que saem e
que florescem e que dão esses frutos e legumes bem acima do solo: o que vem das árvores, o que
cresce acima de 40 centímetros do soloacima de 40 centímetros do solo, ao invés dos alimentos que estão presentes no
solo.

A cor, é claro, ao nível do ar é o verde.
A cor ao nível da água tem-se mais ao próprio liquido dos alimentos, do que à sua cor. Aí está já



uma primeira etapa.

>>>

Questão: qual é a planta que pode favorecer um sono tranquilo?

Minha Irmã, existem inumeráveis plantas que propiciam um sono tranquilo.
Cada fisiologia é diferente, é-me difícil dar um conselho, de maneira geral, nesse nível.

Contudo, eu esclareço que você pode também, dessa maneira, utilizar um chá de cristais e, em
especial, os chás que correspondem aos cristais que agem, essencialmente, no terceiro chacra e
no quarto chacra.

Agora, faça a experiência por si mesma e veja, por si mesma, se isso é eficaz.
Tente cessar toda alimentação a partir de 17 horas e ver, em um primeiro tempo, se isso atua em
seu sono.

>>>

Questão: é preciso favorecer uma água fortemente mineralizada ou o contrário?

O ideal é uma água pura, água de fonte e água fracamente carregada em minerais.

Porque os minerais da água dão uma água que é mais pesada e que vai atrair os pontos e as
Portas Atração e Visão.

>>>

Questão: o que é do cozimento de legumes?

Minha Irmã, aí tampouco eu não posso dar conselhos muito gerais, porque alguns preferirão o cru e
outros preferirão o que é muito cozido.

O cozimento, vocês, talvez, saibam, modifica as características essenciais do alimento que é
cozido.

Como eu disse, o mais importante é evitar as preparações demasiado longas ou que misturam
muitos alimentos.

Se vocês têm a chance de poder absorver um alimento, e um tipo de alimento, um par, ao invés de
misturas, vocês constatarão por si mesmos, que tudo se faz muito mais facilmente ao nível
Vibratório.

>>>

Questão: 17 horas é a hora local no relógio?

Trata-se da hora solar.
Vocês têm, portanto, uma defasagem, de momento, de duas horas (ndr: na França).

Mas, digamos, mais o meio da tarde.
Não sejam tão rígidos.

Se vocês têm necessidade de comer à noite, porque há uma festa, comam.
Mas, vocês vão, logo, rapidamente, observar as diferenças que se produzem em sua consciência,
em função do respeito dessas regras simples, ou não.

O que deve guiá-los é sua experiência.
É o efeito nas Portas Atração e Visão, na digestão e o que se produz ao nível dos Triângulos
Elementares de sua cabeça.

Vocês, talvez, constataram, há, também, flutuações da própria fome.
Isso lhes impõe, por vezes, não ter fome nas horas normais de refeição, e impõe-lhes, por vezes,
absorver alimentos em momentos incompatíveis.

Não se alarmem com isso.
Aí também, há sinais do corpo que vocês devem seguir.

>>>

Questão: é preciso evitar absorver alimentos que provém de países afastados?



É uma regra de bom senso, que não é religada, desta vez, ao Manto Azul da Graça ou à percepção
da Onda da Vida, mas que, efetivamente, consiste em nutrir-se do que é produzido em seu próprio
solo, ou, em todo caso, na proximidade.

A nutrição que foi desenraizada, ela os faz beneficiar-se de influxos que não correspondem ao que
vocês são, no solo no qual vocês mesmos estão.

Isso é uma regra geral.

>>>

Questão: o que é dos cereais, como o arroz, a aveia?

Os cereais não são legumes.
Os cereais aportam-lhes o que é necessário para aqueles de vocês que suprimiram os alimentos de
carne.

Mas, nem todos os cereais valem.
Os cereais são (o que se poderia chamar, de meu ponto de vista) legumes secos. Esses legumes
secos não têm o mesmo metabolismo do que os legumes úmidos (os legumes tal como vocês os
conhecem).

Os cereais têm um lugar específico para aqueles que têm necessidade de um fogo que seja lento.

Os legumes úmidos são metabolizados muito rapidamente, sobretudo se são pouco transformados.

Os legumes secos ou os cereais necessitam de mais tempo para serem metabolizados. É a vocês
que cabe observar, diretamente, absorvendo legumes úmidos e, depois, em outra refeição, legumes
secos, o que se desenrola, muito precisamente em seus triângulos elementares, nas Portas Atração
e Visão.

Não façam dos alimentos sua prioridade, mas estejam atentos ao que lhes dizem os alimentos
quando eles estão em vocês.

Existem, também, mecanismos novos, para muitos de vocês, que estão ligados à modificação da
química do tubo digestivo e da química dos alimentos.

Alguns de vocês tornam-se intolerantes, em especial, ao que é incriminado na alimentação dita
biológica, como fonte de poluição e de inadequação com o homem.

Para isso, eu os remeto ao que vocês já conhecem, concernente ao trigo, concernente aos
laticínios e que é perfeitamente conhecido.

Eu esclareço que, se vocês estão atentos, vocês não terão, verdadeiramente, qualquer dificuldade
para observar, facilmente, o que é bom para vocês do que não é bom, em relação à transformação.

>>>

Questão: é desaconselhável comer a carne ou o peixe?

Não é desaconselhado.
Cada fisiologia é diferente.
Alguns de vocês têm necessidade de carne para «encarnar-se».

Outros, não toleram mais a carne, nem o peixe.
O que é importante é ver que a carne, qualquer que seja, a priori, torna pesado.

Só algumas carnes são capazes de aliviar a Vibração e, ainda, aí também, é uma questão de
sensibilidade pessoal e não coletiva.

Eu tento dar-lhes, como eu disse, as regras as mais coletivas possíveis.

>>>

Questão: é melhor não misturar vários legumes?

Se se trata de legumes úmidos, a cor de chegada da mistura será determinante, em relação ao
elemento concernente aos legumes úmidos que agem preferencialmente no Ar.

Mas, se eles são vermelhos, então, naquele momento, haverá um componente de Fogo.



>>>

Questão: todos os sucos de frutas são aconselhados?

Aí também, quando vocês olham um suco de frutas, há deles de diferentes cores.

Há os que são ácidos, há os que não o são.
Aí também, eu os aconselho a testar, para verificar os efeitos em si mesmos.
Ao mesmo tempo sabendo que a cor vai tornar-se preponderante, nesse nível.

Que tudo o que é laranja ou vermelho vai agir, preferencialmente, no Fogo.
Que o que é verde vai agir no Ar.

Que o que é escuro (e não mais, unicamente, vermelho) vai agir na Terra.
Assim, de acordo com a cor, mas, sobretudo, de acordo com o que vocês observam, a partir da
absorção desses sucos de frutas, vocês podem, daí, deduzir a utilidade para vocês, ou não.

>>>

Questão: qual tipo de carne pesa menos?

A carne que vem das aves, de maneira geral, é muito mais leve, na condição, é claro, de que essa
carne não tenha sido unicamente nutrida, ela mesma, de produtos que tornam pesados.

Existem, é claro, várias aves, mas entre o conjunto de aves, existem duas que podem, em alguns
casos, favorecer a elevação Vibratória e a elevação da Consciência. Essas carnes têm a
característica de serem mais ativas ao nível do Fogo do que ao nível da Terra.

Trata-se do pato e do pombo.

>>>

Questão: o que é dos queijos?

Os queijos pertencem ao que são chamados os laticínios transformados.
Há, portanto, um primeiro elemento de transformação.

Há um segundo elemento, é que a transformação de um leite de outra espécie que não a espécie
humana, não é, a priori, jamais compatível com o humano. Mas é claro, quem quereria privar-se,
totalmente, em todo caso, nesse país, de queijo?

É importante compreender que existem espécies animais cujo leite seja, talvez, mais misturável na
química do ser humano.

Trata-se, em primeiro lugar, da cabra e, em segundo lugar, da ovelha.
Tudo é questão de proporção.

A cor, geralmente, branca ou amarela, do queijo, vai remetê-los, geralmente, ao Elemento Terra ou
ao Elemento Água.

Tudo é questão de proporção.
Retenham que seu corpo tem necessidade de mudanças, não é desejável impor-lhe um alimento de
maneira idêntica a ele mesmo, a cada dia.

>>>

Questão: o café deve ser evitado?

O café é um fruto vermelho que, uma vez torrado, em sua xícara, torna-se negro.

Ele trabalha, portanto, no Fogo e na Terra, muito mais no Fogo.
Para alguns, esse Fogo aportado pelo café virá queimar, literalmente, e desencadear mecanismos
dolorosos nas Portas Atração/Visão.

Então, tornar-se-á muito simples a vocês saber se o café quer de vocês ou não.

>>>

Questão: a qual Elemento é ligado o chá?

O chá corresponde ao Elemento Ar e, em parte, ao Elemento Terra.



Ele é de natureza muito mais leve do que o café, qualquer que seja esse chá.

Existe uma planta de substituição ao café, que é a chicória e, portanto, os efeitos na Vibração e na
química da Luz são, de longe, mais interessantes do que o café.

>>>

Questão: o que é da soja?

A soja é um alimento que cresce para a Terra.
Ele é o único a fazer isso.

Ele se afasta, portanto, do Sol.
A soja é, portanto, o exemplo típico do alimento desenvolvido, nos tempos modernos, cujo único
objetivo é o de fechar a Consciência.

>>>

Questão: o que é dos vinhos espumantes?

O vinho remete à uva, quer ele seja vermelho ou branco, não tem, completamente, o mesmo efeito.
Mas, toda bebida dita alcoólica, qualquer que seja (mesmo as bebidas aconselhadas, eu diria, pelo
Comandante, há alguns anos), tem efeitos que podem ser profundamente deletérios na evolução de
sua energia e de sua Consciência, sobretudo durante este último trimestre.

Quer seja espumante ou não (O.M. AÏVANHOV havia, então, evocado, o Champagne e a Cidra).

>>>

Questão: o que é das frutas secas, como as nozes?

As frutas secas, como os legumes secos, aportam, efetivamente, minerais e, por vezes, proteínas.

Eles devem ser absorvidos com precaução e, de preferência, no curso de uma refeição e não antes
ou depois.

>>>

Questão: o que é do óleo de oliva?

Para a maior parte de vocês, o óleo de oliva poderia ser qualificado como neutro ou como eficiente,
na Passagem das Portas Atração/Visão.

É excepcional que o óleo de oliva desencadeie mecanismos ao nível das Portas Atração/Visão,
contrariamente ao café ou ao álcool.

Os outros óleos serão utilizados em proporção muito menor do que o óleo dito de oliva.

>>>

Questão: pode-se salgar o alimento?

O sal, como o açúcar não refinado (ou, em todo caso, não de beterraba ou branco), são utilizáveis.

O que é açucarado (exceto, é claro, se existem em vocês, patologias em relação ao açúcar) vai
realizar, no corpo, um aporte químico importante para a química da Luz.

Assim, portanto, se não existe patologia prévia, o açúcar não refinado (ou, em todo caso, não de
beterraba), é capaz de favorecer a amplificação da Consciência.

Para o sal, não há obstáculo, tampouco, exceto para aqueles de vocês cujo sistema renal seja
frágil, mas isso já é conhecido há muito tempo.

>>>

Questão: o que é do mel?

O mel é um aporte assimilável ao açúcar.
Tudo o que é açucarado e natural pode ser utilizado sem perigo.

O que é açucarado e artificial deve ser banido por seus efeitos diretos na Consciência e nas
Estrelas.



>>>

Questão: o que é da água com gás?

Uma água com gás é, em geral, extremamente carregada em minerais.

Ela deve, portanto, ser banida.

>>>

Questão: o que é do chocolate?

Existem diferentes tipos de chocolate que, como vocês sabem, são misturados a outra coisa. O
chocolate que vocês nomeiam «ao leite» apresenta os inconvenientes do leite.

O chocolate dito «escuro» não apresenta esses inconvenientes.
Agora, vocês sabem, pertinentemente, que cada Irmão e Irmã é diferente, em relação ao chocolate.

Alguns podem ingerir muito, sem desordem, e outros, não podem, mesmo, olhá-lo. Assim, portanto,
vocês farão, muito rapidamente, a experiência disso.

Para alguns, o chocolate será neutro.
Mas, geralmente, ele será ou detestável, ou muito agradável, ao nível da Consciência e ao nível da
percepção das Portas Atração/Visão.

>>>

Questão: qual é a relação entre o alimento e as Portas Atração/Visão?

Simplesmente, as Portas Atração e Visão, ligadas ao eixo Atração/Visão (que, eu os lembro, é
ligado à falsificação) vão utilizar, de maneira privilegiada, os alimentos para inscrever a Consciência
do homem em seu confinamento.

A Lei da Atração e de Ressonância, em relação aos alimentos, permitiu, portanto, pelos meios
modernos, selecionar os alimentos que são os mais naturalmente opostos à Consciência: a soja, o
açúcar refinado, os alimentos artificiais, os transformadores e as transformações de alimentos.

Tudo o que vocês nomeiam realce de sabor, tem apenas um efeito, que é não nutri-los, mas
bloquear sua Consciência.

Assim, portanto, o que são nomeadas as Portas Atração/Visão têm, sob sua Vibração, o que é
nomeado o chacra do Baço e o chacra do Fígado.

O baço e o fígado são os órgãos que intervêm, mais, na química da digestão. Química da digestão
modificada, de modo considerável, pela química da Luz, nesse nível.

Eu os lembro de que, nos Mundos Unificados, mesmo carbonados, não existe nutrição, no sentido
que vocês entendem.

A nutrição continua, ou uma festa, ou um momento especial, mas não é, em caso algum, obrigatória
para manter a vida, qualquer que seja.

>>>

Questão: há um oligoelemento que possa ajudar para as Portas Atração/Visão?

Existem, efetivamente, alguns oligoelementos, cuja função de ressonância nas Portas Atração e
Visão será prioritária.

O primeiro desses elementos é o Cobre.
O segundo é o Cobalto ou o Cromo.

É claro, uma multidão de outros intervém, mas estes são privilegiados, em sua ação, nas Portas
Atração/Visão.

Como vocês sabem, talvez, para cada centro de energia existe um mineral.
Do mesmo modo que poderia existir, para cada uma das Estrelas e cada uma das Portas, um
mineral.

Mas isso nos levaria demasiado longe.



E, além disso, isso não poderia ser, em caso algum, uma preconização de natureza geral ou global.

>>>

Questão: o que é dos crustáceos?

Isso também é profundamente diferente para cada um.
Os crustáceos exercem mecanismos de depósito.

Esses mecanismos de depósito produzem-se, essencialmente, no que são nomeadas as
articulações.

O consumo excessivo de iodo e dos conteúdos minerais desses crustáceos pode, muito facilmente,
prejudicar o estado do corpo e o estado da Consciência.

De uma maneira geral, a absorção, mesmo se é facilitada e regular, não deveria exceder a duas
refeições por semana.

>>>

Questão: o que é dos complementos alimentares, mesmo naturais?

Todo complemento alimentar é uma transformação.
É, portanto, isolar o elemento químico, mesmo que venha de um produto natural, com uma
determinada especificidade.

Privilegiem, sempre, o elemento natural, ao invés do complemento alimentar.
Há muito mais força vital, por exemplo, no tomate, do que tomar extrato de tomate por indicações
modernas.

O que vem da Natureza, o que cresceu sob a luz do Sol é, atualmente, o elemento o mais nutritivo e
o mais facilitador.

Tudo o que vai, portanto, ser transformado (e, portanto, extraído, de uma maneira ou de outra, como
por exemplo, complementos alimentares) vai perder essa vitalidade solar.

O mais importante, vocês compreenderam, é a vitalidade da Luz inscrita nos alimentos. Quanto mais
eles sejam frescos, menos sejam transformados, menor seja a distância entre o lugar no qual ele foi
produzido e seu prato, mais esse alimento será eficiente, ao mesmo tempo para nutri-los e, ao
mesmo tempo, para sua Consciência.

>>>

Questão: o que é dos legumes de horta que foram congelados?

A vitalidade inicial ali está, em parte, conservada, o que jamais é o caso para um complemento de
tipo alimentar.

Todo processo que vocês nomeiam, em seu mundo moderno, liofilização ou desidratação de um
legume ou de um produto, traduz-se por uma perda essencial de sua vitalidade.

>>>

Questão: o que é dos alimentos que crescem na estufa?

Eles se beneficiam de certa quantidade de luz solar ou outra, mas não da totalidade.

Isso necessita, é claro, de ter uma alimentação, de maneira geral, adaptada à época e ao momento.

>>>

Questão: o que é da esterilização dos alimentos?

O que vocês nomeiam esterilização, quando ela é realizada a título pessoal e artesanal, coloca
poucos problemas.

>>>

Questão: o que é dos ovos?

Eu lhe responderia que tudo depende do que comeu a galinha.
Se a galinha é nutrida de alimento industrial, o ovo vai acumular esta industrialidade.



A galinha que se alimenta em liberdade, com o que há ao seu alcance, produzirá os ovos os mais
interessantes para vocês.

>>>

Questão: quando se tem uma horta, há elementos a colocar na terra?

Alguns elementos terão um efeito protetor, Vibratório, em dose extremamente frágil, da ordem do
miligrama ou nanograma.

Trata-se, essencialmente, do Cobre, da Prata (sob forma coloidal) e do Iodo.

>>>

Questão: eles podem ser misturados?

Sim.

>>>

Questão: o que é das algas que se pode consumir?

A acumulação de minerais na alga faz-se de maneira diferente do que no crustáceo.

>>>

Questão: abençoar um alimento antes de consumi-lo muda sua taxa Vibratória?

Sim, na condição, é claro, de respeitar o que vocês são intolerantes, o que vocês não podem
assimilar.

A bênção, por exemplo, de um peixe, nada mudaria, estritamente, no efeito do peixe.

>>>

Questão: o chá verde tem virtudes específicas?

O chá verde é nomeado antioxidante: ele desacelera todos os processos que visam a degeneração
celular.

Ele não é de qualquer interesse específico, atualmente, nas coisas que eu lhes apresento.

Não mais do que não importa qualquer outro chá.

>>>

Questão: há alimentos que têm efeitos muito importantes na taxa Vibratória?

Não existe um ou dois, mas, aí também, isso é profundamente diferente para cada um, eu diria,
segundo a atividade elementar em vocês.

Não pode, portanto, ser questão de dar-lhes algo de geral.

>>>

Questão: há pães que são melhores para consumir do que outros?

O pão, geralmente, é feito à base de trigo.
O trigo foi profundamente transformado e utilizado para conter e constranger a Consciência.

Convém absorver, se possível (e se o pão não desencadeia problemas nas Portas Atração/Visão),
pães que seriam profundamente deficientes em glúten, ou seja, as farinhas ditas antigas ou as
farinhas outras que não o trigo.

>>>

Não temos mais questões, agradecemos.

Irmãs e Irmãos encarnados, eu rendo Graças por sua escuta.
Eu rendo Graças por suas questões.

Eu espero que esses pequenos conselhos sejam capazes de facilitar o que deve ser facilitado em



vocês.

Comunguemos à Graça.
Eu lhes digo até breve.

... Partilhar da Doação da Graça ...

>>>

NDR 1: Triângulos elementares

 

 

NDR 2: As Portas Atração/Visão

- ATRAÇÃO do corpo: chacra do baço – uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço
sendo elíptico, a posição simétrica do fígado convém, perfeitamente, aqui).

- VISÃO do corpo: chacra do fígado – uma largura de mão sob o seio direito.

NDR 3: Os chás de cristais

Preparação

- Pôr o cristal na água de alta resistividade (Volvic, Rosée de la Reine, Montroucous, Eau Osmosée
....) – o Cristal deve ter um tamanho de pelo menos um centímetro.
- Fazer subir a fervura, muito suavemente (em uma proporção de dez a quinze minutos pra um litro
de água).
- Beber morno.
- Algumas xícaras do mesmo tipo de chá por dia, ou seja, um único cristal utilizado por dia (exceto
caso específico).

Cristais

http://2.bp.blogspot.com/-CnN1fShyuDs/UHSxZRUlRlI/AAAAAAAAE00/r7-E5WbUlFo/s1600/bibli_99.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vIkLDQSRdY8/UHSx60PRHUI/AAAAAAAAE1E/0SpGJH0OVlE/s1600/bibli_331.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-EUpvsH1ZN7w/UHSxc5a4inI/AAAAAAAAE08/YQSNDFojFeQ/s1600/bibli_96.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Z5qPW0Th99o/UHSxWXrTpyI/AAAAAAAAE0s/edMi4ZYxf1M/s1600/bibli_131.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-k4dirUg0kYs/UHSxSaTbB4I/AAAAAAAAE0k/nJ_Bw_77Mps/s1600/bibli_132.jpg


- Cristal associado à Porta Atração: topázio imperial
- Cristal associado à Porta Visão: hidenita
- Cristais associados aos terceiro e quarto chacras (para a qualidade do sono): uma água marinha
ET e um quartzo rosa, ao mesmo tempo (excepcionalmente).

****************
Mensagem de HILDEGARD DE BINGEN no site francês

Autres Dimensions:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1635

03 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de outubro de 2012).

Traduzida para o Português por Célia G.
Via: http://leiturasdaluz.blogspot.com.br

***

Postado por Despertar da Luz Interior
Extraída de: http://despertardaluzinterior.blogspot.com.br/2012/10/hildegard-von...

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1635
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://despertardaluzinterior.blogspot.com.br/2012/10/hildegard-von-bingen-03-de-outubro-de.html
http://despertardaluzinterior.blogspot.com.br/2012/10/hildegard-von-bingen-03-de-outubro-de.html

